Rok 1958
Začínám úvodem světové situace neboť další popis, jak naší celostátní situace, tak i události
obce s tím úzce souvisí z hlediska porovnání vyvíjejících se poměrů . Porovnáme-li zápisy
prvního kronikáře p. Zahradníčka dojdeme k přesvědčivému národu, že žijeme dnes v údobí
atomového věku v době revolučních přeměn hospodářsko- politických v rychlém tempu
života, a změnách vztahů člověka k společnosti.
Světové události
Na zeměkouli vznikly dva tábory – Kapitalisticko- imperalistiský – na druhé straně mohutně
rozmáhající se novější a pokrokovější řád Socialismus. Rok 1958 byl proto dějištěm
nebezpečných událostí ohrožující ještě více světový mír. Neustálý vzrůstající odpor touha po
samostatnosti v koloniálních zemích okupovanými západními mocnostmi v koloniálních
zemích okupovanými zádními mocnostmi se šíří nezadržitelně v před. Události Libanonu,
Jordánska a pak poslední v Thaj-vanu byly pokusem o rozpoutání válečné spory. Jako strážce
majáku stoji zde Sovětský svaz, který neúnavně bojuje za světový mír, a zákaz použití
atomových a vodíkových zbraní , za odstranění hrozné války hromadného ničení. I my jsme
vykročili v roce 1958 za mír a pokoj na světě:
Ve státě
Výtečným cílem strany a vlády je bezesporu snaha dovršení socialismu na vesnici. Převratné
změny k nimž dochází na vesnici plně potvrzují, že také zde socialismus v nejbližší době,
dosáhne rozhodujícího vítězství. K 1. Červnu 1958 byl v našem státě již 11.740 J.Z.D.
hospodařících na 3 x 98. 000 ha zemědělské půdy.
Proto také i v naší obci došlo k rozšíření jednoduchého zeměď. družstva.
Rozvoj J.Z.D.
Čtenáři těchto zápisů jsem povinen vysvětlit, že rozvoj J.Z.D. byl v roce 1958 nejhlavnějším
úkolem stran a vlády. Na XI sjezdu 18.6.1958 K.S.Č. zabýval se Ústřední výbor K.S.Č. rozvojem
našeho zemědělství zvýšením živočišné výroby neboť na tomto hospodářském úseku jsme
ve státě za průmyslem značně pozadu. V důsledku toho dováží se velké množství
zemědělských produktů ze zahraničí. I když naše zemědělská výroba rovnala se roku 1958
předválečné výrobě nestačí zdaleka krýt zvýšené požadavky společnosti. (Úvodem jen málo
příkladů ) Rozšíření závodního stravování rekreačních středisek , jeslí, útulků apod. ..
Proto naše vláda přistoupila v roce 1958 k přísnějším opatřením v rozmachu zemědělské
velkovýroby, zvýšením dodávek půdy. Tolik k úvodu na vysvětlenou.
Dne 8. Března 1958 konala se v sále komunálního podniku ( u Můdráků) schůze J.Z.D. ve
které byly zhodnoceny výsledky prvně založeného družstva a propláceny mzdy z roku 1957.
Pro informaci uvádím, že za odpracovanou jednotku se platilo 20 Kč. Naturálie obsahovaly za
rok 1957 pouze 2kg obilovin na 1 jednotku. Jiné naturálie vydávány nebyly. Byla připravena
večeře, zatím účtem porazeno menší prase. Schůze byla rušná a k pozdějším večerním
hodinám i veselá. Veselé vínečkem poprášené hospodyňky z nenadání napadly nic netušící
hospodáře a bramborovým salátem nutně proti jejich vůli natřeli, takže některému trčel
kousek bramboru i z nosu. Kdosi namazanou rukou od sazí pokusil se nenápadně o své

malířské umění na tvářích hlučně se bavících mužů. Nezasvěcenec by těžko hádal zda je
v hostinci a nebo mezi čerty.
Leč přikročím k věcem dále se vyvíjejících: Naši zemědělci pozorovali vývoj doby bedlivostí
přemýšleli rozvoj družstva by vyžadoval další větší arondaci půdy a přemísťování pozemků
soukromě hospodařících rolníků na míst a pro mě méně výhodná dávalo jasně na vybranou
buď vstoupit do J.Z.D. a nebo lopotit se na vzdálenějších kousíčkách půdy. Při předepsaných
dodávkách perspektivista byla chabá.
Další zemědělci do J.Z.D.
V roce 1958 na jaře vstoupilo do J.Z.D. téměř 85% výkonných zemědělců o průměrné výměře
7 – 10 ha. V důsledku toho požádal dosavadní předseda J.Z.D. Fr. Trlica o zproštění funkce
neboť počet odborníků byl již dostačující a jednak jeho zdravotní stav této funkci
neodpovídal, učinil tak proto, aby vedení družstva bylo v rukou přímých odborníků
zemědělců , aby růst J.Z.D. byl lepší a státu prospěšnější. Rovněž učetní J.Z.D. Ševčík Ant.
Požádal o zproštění funkce.
Nové představenstvo
Nové představenstvo : ze dne 8. března 1958
Předseda ….Jan Goňa (střední zemědělec)
Účetní ……….Miloslav Kovářik -IIRostlinář …..Hrabina Ludvík –IIŽivočichář …Malaník Jaroslav –IIPokladník …Kovářík Josef..-IIJ.Z.D. 1958 , 300 ha
Vstupem většího počtu zemědělců do J.Z.D. zvýšila se půdní základna na 300 ha (členů 60).
Zasetých ozimin z roku 1957 činilo asi 90 ha
-II- Jařiny – II- 1958 –II- 5é Ha
-II- Cukrovku 1958 -II- 7 ha
-II- Krmná řepa 1958 –II. 5 ha
Brambory 1958 –II- 21 ha
173 ha orná půda
Louky stálé a trávopolní kultury 127 ha (jetel, vojtěška, ..)
Ustájená skot : J.Z.D.
Stav skotu v živočišné výrobě….140 Ks
Vepřů ….120Ks
Zřízena třetí drůbežárna, stav drůbeže nosnic. 400 ks.
Drůbežárna : Zřízena adaptace kravína u. p Vrby pro dobytek výběrový za účelem ozdravění
stádu a zvýšení užitkovosti .
Koně:
Stav koní: celkem 4 páry.
Koně Vincence Urbaníka 1 pár (prodán pro stáří)
Kůň Josefa Šuráně
1 kus
–II-

-II- Miluše Kovaříková 1kus
-II- Jaroslav Urbaník
1 kus
Prodáno celkem 6 koní.

–II–II-

Mechanizace:
Půda obráběna v 80 % mechanizačně státní traktor stanicí z Hrádku.
Soukromě hospodařící rolníci v eroce 1958: Ludvík Mudrák, Hamalčík Petr, Fr. Goňa,
Šmotková Anna, Argaláš Ant. , Starý Josef, Miroslav Bruna.
Nový předseda družstva Jan Goňa střední zemědělec, ujal se v roce 1958 na jaře této
nesnadné funkce – jinak rozvážný klidný rolník, kdysi starosta obce, měl opravdu plnou hlavu
ba i ruce plné práce což dlužno říci i v dalších členech představenstva, zvláště rostlináři,
Ludviku Hrabinovi, živočicháři J. Malaníkovi, účetnímu Milošovi Kovaříkovi, a dalších
poctivých členech družstva.
Přechod k tomuto novému společnému způsobů hospodaření potřeboval taky již lidi lépe
vyzbrojené, ti však se museli teprve vyhrávat , měnit své výrobní vztahy a vůbec celý svůj
postoj k družstvu a to nejde najednou a proto taky výsledky J.Z.D. nebyly takové jak se
předpokládalo. Nepříznivá nová doba trpce překvapila naše družstevníky (dlouho trvající
deště), pak deštivý podzim velmi těžce narušoval podzimní sklizeň bramborů a řepy.
Brigádnici z továrny (místní občané) pomáhali celkem obětavě při sklizni, oproti však druhým
vesnicím bylo v našem družstvu použito brigád v menším míře. Jaký hospodářský výsledek
J.Z.D. mělo v tomto roce připomenu v zápiscích v roce 1959. Závěrem bych chtěl ukončit a
připomenout: Až kdysi jednotné zemědělské družstvo v Rokytnici bude ve svém vývoji na
vrcholu nezapomeňte těch průkopníků, kteří v těchto začátcích prošli těžkými zkušenostmi
bojem v přerod vesnice, o přerod a myšlení našeho rolníka.
Chtěl bych se nyní odpoutat od popisování vývoje J.Z.D. v obci, a přikročit k záznamu událostí
či veřejného života na vesnici .
Životní úroveň:
Jak jsem již v roce 1957 uvedl, růst životní rovně naších občanů je skutečně v mnoha
případech vyšší. Minimálně se však vyvíjí a to značně nesouladně životní standart rodin kde
je více osob a odkázány jsou na jeden příjem svého živitele. Při dobré hospodárnosti 2/3 p
připadají na nákupu potravin 1/3 na ošacení obuv. Dochází proto k různým názorům o růstu
životní úrovně v naší společnosti.
Rozvojem jednotlivých zemědělských družstev, vzešel přebytek pracovních sil do průmyslu,
avšak přesto velké procento žen ocení možno v průmyslu zaměstnat pro plné obsazení,, atak
nastává v roce 1958 nedostatek zaměstnání pro ženy, což dokazují nejenom závody ale i
referát pracovních sil ve Val. Kloboukách. Dochází proto v závodech k nemilým problémům
jak vyřešit další zaměstnávání žen, které by rády svou prací lépe zajistily životní úroveň
rodiny.
Bytová otázka:
Rovněž bytová otázka je v naší obci velmi nesnadný úkol kladený na radu M.N.V. V Roce
1958 byla v obci řešena bytová tíseň v případě Františky Jakubíkové, Jaroslava Bařinky a další
jiné. Bytová krize u M.N.V. zabývala se opatřením jiného bytu pro výše jmenované. Výsledek

bude asi dořešen v roce 1959. Bytová tíseň se však projevuje v celostátním měřítku. Proto
taky:
Ústřední výbor K.S.Č. zašla všem pracujícím dopis, ve kterém hodlá prozkoumati životní
úroveň pracujících výstava bytů a zvýšení mezd v roce 1959. V závodech a na vesnicích
týkající se tohoto dopisu široké diskuze, ze kterých má vzejít zlepšení životních podmínek
pracujících . (viz doklad. D. r. č6)
Akce Z
V roce 1958 započalo se v naší obci se stavbou kanalizace tj. zřízení kanálu od řečiště u M. N.
V. směrem ke škole. Tato veřejno prospěšná věc mající na mysli hygienu a celkovou
odstranění špinavého odpadu močůvky a pod. Započata byla v měsíci květnu za účasti členů
M.N.V. a některých občanů. Byli to:
Jan Koncer předseda M.N.V. Jaroslav Hyžík, člen komise pro výstavu, Jaroslav Pastorek,
Franitšek Škubník, Peléšek Karel (kronikář), Konce Josef, Mudrák František , Ziga Vincenc, Ing.
Argaláš a jiní občané, Členové strany, Navrátil Mut. Karel Starý mnozí další .
Kanalizace
Bylo vykopáno a pokaženo potrubí v délce 110 metrů- Pokračování práce v roce 1959.
V rámci akce ,,Z“ náklad na dosud provedenou práci činil 22.000Kčs včetně cementových
skruží o průměru 100, 80, 50, cm , které byly již pořízeny ve výše uvedeném obnosu.
Rozpočet M.N.V. – 1958 Úhrn rozpočtových příjmů …..98.000 Kč
-IIvýdajů …..98.000 Kč.
Škola
Škola nadále dvoutřídní – ředitel Jan Viceník
Učitelka Helena Koncerová
Počet žáků 52
Sňatky
Antonín Gona a Zdeňka Hyžíková – Rokytnice 6. 9. 1958
Milán Ondráček a Marie Koncerová – Pitín. Rokytnice 20.9.1958
Bohumil Navráti a Helena Hrabinová – Bojkovice –II- 4.10.1958
Antonín Nesvadba a Věra Ondrůšková – Rokytnice a Přerov.
Kulturní činnost
Zaznamenán přehled o počtu návštěvníků místního kina.
V roce 1956 …………………..8.115 návštěvníků
-II- 1957………………………….8.989 –II-II-1958………………………….P.120-IISbor dobrovolných hasičů uspořádal v roce 1958 tradiční fašanky s obživením strych zvyků.
Byla to veselá a vtipná maškaráda na návsi, ke které se přidružili i místní hudebníci. Nebylo
jednoho občana na který by se toho dne upřímně nezasmál. Občané milující humoru se
neudrželi a svorně doprovázeli ,,Maškary“ po celé vesnici. A děti? Ta jejich radost se nedá
vylíčit – idů ,,maškary“ zakřičet kterýsi a úprkem hnali se uličkami aby tohoto veselí co nejvíc
užili a doprovázeli maškarádu i do sousední vesnice Jestřabí, kde naše skupin zavítala. (Viz
doklad č.7) provedl Viceník Jan ředitel školy.

Divadlo:
Místní ochotníci sehráli dne 15.5.1958 divadelní hru J. Kajetána Tyla ,,Paličova dcera“.
V historii hraných divadel v naši obci označuji tuto hru pro svoji hereckou náročnost, jako
jednu z těžkých kusů pro vesnické ochotníky, a současně za úspěch našich herců.
Hra měla dobrý úspěch, a byla pohostinsky provedena i v obci Nevšové. Hra se lidem velmi
líbila a stala se předmětem polemik což dokazuje , že naši občané mají divadlo rádi.
Hráli:
Valenta……………………K. Peléšek
Rozárka…………………..Věra Janošíková
Toník……………………….Frant. Škubník
Jedličková………………pí Koncerová

Šestáková ……….Matošová Ludmila
Kolinský…………..Janošík Vinc
Melichar………….Koncer Josef
Bětka ……………..M. Pavlučka

Dále, Fr. Mudrák, Ed. Ševčík, Ondrůšek Alfons, Goňa Frant, Vašák , Goňa Jan, a děti Gabra
Viceníková a Hana Peléšková. Na paměť přikládám fotografie (viz. d.p. 8ú58)
Rodičovské sdružení požádalo v lednu 1958 Ples, čistý výtěžek byl věnován pak, na dětskou
nadílku před vánočními svátky. Místní učitelé připravili s malými žáčky pěkný program který
se rodičům velmi líbil..(výdaje 600 Kč)
Myslivci
Počet členů L.M.S. přirostl od roku 1955 až do roku 1958 o další tři členy: František Baklík,
Karel Došla, Josef Koncer (mladší). Stojí za zmíňku že stav zvěře, je v těchto létech je velmi
dobrý. Rok 1958 byl pro naše myslivce příznivý. Na vánoční svátek sv. Štěpána byl pořádán
hon a zajíce, a výsledek byl z hlediska dodávky velmi dobrý (střeleno asi 80 Ks zajíců) čímž
společnost, nejen splnila 100% svoji předepsanou dodávku ale ji místním občanům, kdož
zvěřinu ochutnají, se ušlo po guláši, který se po ukončení tomu večer při zábavě předával.
Večerní zábava, kterou myslivci pořádali se vydařila co do návštěvy a příjmu ku spokojenosti
Z.L.M.S. a taky návštěvníci, kteří zvláště lpí na přísloví na „Štěpána není pána“ si přišli na své.
Vánoční svátek sv. Štěpána byl tedy v naší obci veselý a přál bych všem občanům, aby
přátelství a zdraví se v příštím roce zase tak shledali.
Rokytenská kapela
Naše místní hudba se těší stále větší přízni jak mladých tak i starších. Vedena je stále
kapelníkem Milošem Kovaříkem a lze ji nazvat opravdu dobrým kolektivem a oblíbenou
kapelou v celém okolí. V době této hraje s nimi ještě Antoním Goňa klarinetista a
saxofonista, jeden potomek dávno zašlé kapely „Serafínů“, který měl a bude mít hudbu rád a
snad s nimi vydrží co nejdéle.
Doktor medicíny
Naše obec měla a má i v době dnešní ve svých řadách občanů nadané mladé lidi z nichž
mnozí dopracovali se společensky důležitých postavení. Z naší obce vystudovali inženýři,
učitelé, profesoři. Obec Rokytnice zaznamenává dnem 26. 6. 1958 jmenování Františka
Zimáčka doktorem medicíny. Jmenovaný působil doposud ve Filákovu na Slovensku. Dříve

než-li uzavřu zápis o událostech v r. 1958 dovolte mi vážení čtenáři zmíniti se ještě o počasí,
které v roce uvedeném stojí za zmínku:
Počasí
Měsíc leden a únor mírný, teploty nepravidelné. Sněhu málo.
Březen, mrazy, deště se sněhem. Opožděné polní práce.
Květen slunný, teplý.
Červen proměnlivo neustále.
Červenec na začátku pěkný, později množství vodních srážek přecházející až do měsíce srpna.
Velmi ztížené žňové podmínky.
Září, teplo a slunno.
Říjen, listopad, deště, chladno, sklizně řepy a cukrovky, blátivá velmi špatná práce s odvozem
pro rozmoklost půdy.
Koncem listopadu a začátkem prosince náhlý přechod z mrazů až 17 stupňů C (pod nulou).
Kolem 10. prosince obratný přechod počasí. Denní teploty 9 až 13 stupňů C (nad nulou).
Před štědrým dnem nalezeny kvetoucí podběly na výslunných stráních.
Vánoce blátivé, mlhy, pošmurno, pronikání teplého a vlhkého vzduchu ze středomoří.
Úroda
Obiloviny průměrné.
Brambory -II-.
Pícniny málo.
Řepa, cukrovka dobrá.
Ovoce zvláště jablek nadprůměr.
Dnem 30. 12. 1958 uzavírám tyto zápisy za rok 1956- 1958 s přáním, aby rok 1959 byl jak
z hlediska přírodních podmínek rovněž ve všestranném vývoji zdárnější a ku rozkvětu naší
obce prospěšnější

