1.3.1977
Místní kroniku začal psát na návrh předsedkyně M.N.V v Heralticích, František Kolář
Heraltice č. 39 p. Okříšky okr. Třebíč.
Kronikář František Kolář narozen 8.XII.1924. v Heralticích č. 39, člen JZD
Do r. 1957 soukromě hospodařící rolník o celkové výměře 15˙07 ha, které jsem zdědil
po svém otci Františku Kolářovi v pozůstalostním řízení 1934, kdy mě nebylo ještě 10 let a
tak mě vychovávala matka Anna Kolářová sama.
Moje školní vzdělání bylo základní obecná škola, 3 třídy měšťanské školy v Okříškách
do které jsme denně docházely pěšky ať bylo jakékoliv počasí a pak jsem chodil dva roky do
zemědělské školy v Třebíči, do Okříšek jsme chodily zase k vlaku pěšky a březnu pak jsme
jezdily na jízdním kole, abychom si usnadnily cestu. To už byla válečná léta 1940.-1942.
Přešla válka 9.5.1945 a rok 1946. jsem nastoupil 1.XI. vojenskou presenční službu do
náhradní zálohy na pět měsíců do Slavonic, pohraničním městě na Rakouských hranicích. Po
dvou měsících 31.XII.1946 propustily nás do civilu, že po Novém roku 1947. byl vyhlášen
dvouletý hospodářský plán, abychom se podílely na hospodářském rozvoji osvobozené
republiky.
Navazuji na dřívější pamětní knihu v naší obci vedenou Panem řídícím uč. Otakarem
Kousalem, mým učitelem, který mě učil 5 let doma na obecné škole v Heralticích
Pan řídící Kousal ukončil tuto kroniku ze zdravotních důvodů v r. 1929.-1930.
Od tohoto období doplním kroniku jen tak jak je v paměti jak probíhaly místní události!

hosp. krize 1930.-34.
V období od r. 1930 byla hospodářská krise, rolníci naříkaly na nízké ceny jako obilí
maso vepřové a hovězí, vejce a brambory. Oves byl za 60 Kč, brambory za 15 Kč, vejce za 20
haléřů, 1 kg vepřového za 3 Kč (v živé váze).
Nedalo se nic prodat a tím se takřka všechny hospodářské usedlosti zadlužovaly. Na
každém ha půdy bylo skoro 1000 Kč dluhu. Do školy jsme chodily v dřevácích, kterých bylo
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na chodbě školy tolik kolik dětí bylo ve škole. Po vyučování jsme pásly dobytek hovězí a
krávy v Kamenném Vrchu. Na obecním pastvišti, a z části na louce.
Mnoho rolníku u nás si se svým potahem přivydělávalo vožením dlouhého dřeva s lesa
do Okříšek na nádraží nebo pilu. Ráno vyjížděly v 5 hod. a vracívaly se až večer po tmě,
neboť cesta byla daleká, která byla až k Nové Říši okr. Jihlava, jak říkaly formani od
Magdaleny, jedna cesta byla asi 30 km. Od 1 m3 měly 19 Kč a nejvíce naložily 3 m3 syrového
dřeva, takže jejich výdělek byl 57 Kč.
Mnohdy nestačily ani krýt náklady s opravou vozů, postrojů, kování koní a krmení jako
oves – seno.
Vozy měly železné obruče, silnice špatné. Na tuto práci formanskou jezdily níže
jmenovaní.
Boudný Fr. 37.
Krul Ol. 28.
Krul Ol. 94.
Rampír Kryšpín č. 7.
Špaček Jos. 84.
Linduška Ol. 42.
Ostatní obyvatelé jak říkaly „chalupníci“ se v letním období zabývaly svým
hospodářstvím, v zimě chodily do lesa kácet stromy.
Větší rolníci se věnovaly svému hospodářství po celý rok, kteří vlastnily travní a žací
stroje málo čisticí mlátičku, drobnější rolníci dělaly všecku práci ručně, jiná mechanizace
nebyla.

1938.
Jak léta běžela do předu přišel rok 1938.
Starostou obce byl Vincenc Brychta č. 35 a jeho starostenský úřad byl do r. 1945.
Ve žních 1938 porostlo všecko obilí jak stále pršelo do mandelů, jak říkaly staří
hospodáři.
V září přišla veřejná mobilizace, tak že odešly všichni muži do 40 let do armády hájit
naši Československou republiku. Němci chtěly na nás pohraniční území t.zv. Sudety. V říjnu
byla demobilizace a armáda ustoupila od čsl. hranic a území Sudety dostaly Němci a Maďaři.
Mnoho českých rodin se stěhovalo do vnitra země, nejvíce ke svým známým.
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1939. Okupace
V březnu příštího roku 1939 přestoupila Německá armáda čsl. hranice, Slovensko se
odtrhlo od historických zemí Čech a Moravy a Němci utvořily Protektorát Čechy a Moravu
se svoji vládou presidentem Háchou a 7 ministrů v čele s Emanuelem Moravcem.
Na Pražský hrad byl dosazen říšský protektor von Neurath a tím začla 6-ti letá okupace.
Němci odvedly mnoho mladých lidí do Německa na práci a celý 24 ročník. Mnoho
dělníků později utíkalo domů před bombardováním a musely se schovávat před Němci. Byly
velké prohlídky.
V září 1939. už bylo hromadné zatýkání české inteligence, jako vedoucí sokola,
dělnického hnutí, a jiné osoby které jím byly nepohodlné, odvlečeni do koncentračních táborů
jako Dachau – Buchenwald.
Od nás z Heraltic byl v německých věznicích odb. učitel Frant. Kružík, rodák ze
Zaškvič byl uvězněn 5 let ve Vratislavy. Po okupaci se vrátil v bídném stavu domů.
Další uvězněný rodák naší vesnice byl Josef Čermák z č. 5. který podlehl útrapám
koncentr. tábora Osviedčim. Zaměstnán byl v městské spořitelně v Třebíči a byl členem
Sokola.

1940.-41.
Během válečného období stíhala naše rolníky německá kontrola jako gestapo a hledaly
po půdách a stodolách obilí a co se dalo. Nejhůře na tom byl Josef Pospíšil č. 15. kde při
kontrole německý gestapák Kašpar, rodem s Třeště okr. Jihlava, našel v hromadě kamene na
dvoře asi 20 kg máku. Za toto mu gestapák Kašpar hrozil smrtí.
Tajemníkem obecního úřadu byl Jan Lazárek který bydlel v kolonii Podemlýn, a měl
truhlářskou živnost. Jan Lazárek byl vzdělaný a dobrý člověk který se za Josefa Pospíšila
přimlouval, a tak to dobře dopadlo. Mák musel pan Pospíšil dodat do hospodářského družstva
v Okříškách.

1942.
Začátkem roku 1942. byl německý protektor ze zdravotních důvodů odvolán, a na jeho
místo nastoupil generál policie Hendrich, který dal hned vyhlásit stanné právo. Němci
vraždily české lidi bez soudu. Později byl na Hendricha spáchán atentát, kterému podlehl.
Atentát provedl parašutista četař Jan Kubiš rodák s Dolních Vilémovic okr. Třebíč. Poté v 10
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červnu 1942. byly vyhlazeny Lidice, a srovnány se zemí. Bylo tam zastřeleno 173 mužů a
ženy byly odvlečené do koncentračního tábora Ravenbrük v Německu. O mužích nevěděly
nic, až se vrátily některé po válce domů.

1945.
Přišel dávno očekávaný rok 1945, kdy bylo již vidět , že dávno očekávaná svoboda brzy
přijde.
Německo prohrávalo válku na všech frontách jak na východě tak na západě a tak se
očekával jeho pád. Jaro přišlo brzy bylo teplé a slunečné počasí, a tak jarní práce byly brzy
hotové. Jařiny byly zaseté a brambory nasázené. Když se přiblížila fronta k nám a konec
války, nic se už v poli nedělalo, všecko bylo hotové. Pátého května 1945 vypukla v Praze
revoluce, a Praha volala o pomoc.
Bylo to v sobotu v poledne.

Osvobození 1945.
9 května byl den osvobození Rudou armádou a to se všude jen hrálo, tančilo a zpívalo.
V době ukončení války byl starostou obce Antonín Ježek č. 27.
Po osvobození byl v obci utvořen revoluční národní výbor. Prvním předsedou národního
výboru byl Antonín Krul č. 28, důstojník československé armády v záloze. Druhým
předsedou byl Zerzánek Jos. č.

do r. 1946. Kdy byly první svobodné volby po válce.

V té době kdy bylo osvobození Rudou armádou se také v naší vesnici Heralticích
zastavila čsl. voj. jednotka s armádním generálem Ludvíkem Svobodou, která za války
bojovala v Sovětském Svazu.
V červnu byl založen také svaz české mládeže, a Jednotný svaz českých rolníků.

Uvítání repatriantů
V červnu 1945. byla na návsi uspořádaná slavnost, navrátivšího se Pana řídícího uč.
Frant. Kružíka s koncentračního tábora s Německa, a všech ostatních repatriantů kteří se
vrátily s nucených prací v Německu.
První mírové žně ve svobodné vlasti probíhaly manifestačně. Přišlo mnoho lidí z města
a pomáhaly aby co nejdříve se žně skončily.
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dožínková slavnost 1945
Na ukončení prvních mírových žní uspořádal svaz české mládeže 26 srpna Slovácké
dožínky, na které pozval 70 členou krojovanou skupinu ČSM s Kněžpole u Uherského
Hradiště a krojované 30 ti členou dechovou hudbu. V sobotu 25 srpna bylo zapálení dožinek
v místním hostinci na verandě u Vybíralů č. 46. Na této zábavě krojovaná skupina ČSM
s Kněžpole předvedla všechny tance Moravského Slovácka.
V neděli 26. srpna byl na návsi uspořádán budíček , děkovné bohoslužby a opět koncert
dechové hudby na návsi. Odpoledne byla zahájena dožínkových krojovaným průvodem přes
celou vesnici a potom začly na prostranství před farou vlastní dožínková scéna, a všechny
tance které udržují na Mor. Slovácku jako folklor.
Místní skupina svazu české mládeže z Heraltic zatančila Moravskou besedu která měla
velký úspěch.
Po této kulturní akci dal místní ČSM pro národní výbor na obecní rozhlas 30.000 Kč.

volby 1946
V r. 1946 byly první všeobecné volby v osvobozeném státě do ústavodárného
Národního shromáždění. Předsedou MNV v Heralticích byl Baloun Jos. č. 99.

stavění silnice
Na podzim r. 1946. se stavěla nová silnice k Loudilce, na této práci se zůčastnily všichni
občané podle svých možností buď manuelně a nebo s povozy dovozem kamene a štěrku.
Tato stavba silnice trvala necelé dva roky. Obec Pokojovice ve svém katastru silnici
nedokončila.

1948.
V r. 1948, 25 února zvítězila dělnická třída nad reakcí. V únoru téhož roku se zůčastnil
Bohuslav Čermák s Pokojovic, sjezdu rolnických komisí v Praze na Staroměstském náměstí
kde promluvil s balkonu paláce Kinských předseda vlády a předseda KSČ Klement Gottwald
ke 100.000 Čechů a Slováků členů rolnických komisí kde byl vyhlášen Hradecký program ,
který obsahoval pozemkovou reformu. Heslo vydané k tomuto programu bylo, že půda patří
těm kdo na ní pracují.
V červnu 14. byl předseda vláda Klement Gottwald zvolen prezidentem ČSR.
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V r. 1950 byl v naší obci postaven kulturní dům na místě staré kovárny č. 36.
Také se prováděla po vesnici kanalizace.

Založení JZD.
Léta ve svobodném státě ubíhala a přišel rok 1957, kdy bylo v naší vesnici Heralticích
založeno 14.7. Jednotné zemědělské družstvo, kam vstoupily všichni rolníci.
První léta v JZD byl výdělek 15 Kč na PJ. (pracovní jednotku.) Takže člen JZD vydělal
za celý den podle práce tak 1˙25 PJ, to bylo necelých 20 Kč. Každý člen měl k tomu
soukromý zahumenek 0˙50 ha a ve stáji krávu.
V r. 1960 se naše JZD Heraltice sloučilo s JZD Pokojovice v jeden celek pod názvem
JZD „Podlesí“ se sídlem v Heralticích. Jeho předsedou byl Boudný Jiljí č. 69.
Byl také sloučen národní výbor do Heraltic.

sloučení JZD.
V r. 1.1.1975 se JZD „Podlesí“ v Heralticích sloučilo s JZD Okříšky v jeden
hospodářský celek. Předsedou byl Pečta Stanislav s Okříšek.

Zájmové organizace
V naší obci Heraltické je několik zájmových organizací. V prvé řadě je to místní sbor
požární ochrany, dříve sbor dobrovolných hasičů který byl založen r. 1894. a od té doby stále
v naší obci pracuje. Mají také svoji kroniku. V tomto požárním sboru se od založení
vystřídaly skoro všichni muži. Do r. 1950 byl náčelníkem hasičů František Brabenec řídící uč.
ve v. Bydlel v domě č. 69 kde dříve byla stará škola, pak také Reifeisenova záložna, kde byl
také členem a do svého stáří vůbec nepoužíval brýlí, jak měl dobrý zrak, dožil se přes 80
roků.
Dále je v naší obci tělovýchovná jednota „Sokol“ a Český svaz chovatelů drobného
zvířectva který čítá 15 členů. Také ZO ČČK.
Svaz socialistického svazu mládeže který má za členy všechny chlapce a dívky
s Heraltic a Pokojovic.
V Pokojovicích je sportovní klub, který po celé zimní období hraje hokej a přátelské
zápasy s ostatními hokejovými kluby na Třebíčsku kde všude vyhrává.
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Výroční schůze 1977.
V měsíci únoru 1977 sportovci s Pokojovic měly výroční schůzi na které si vzaly
závazek, že k 60 výročí Velké říjnové socialistické revoluce vytvoří hokejové sportovní hříště
na místě za kulturním domem na místě zavezeného rybníka. Předseda sportovního klubu
Vyskočil Václav byl pověřen, aby požádal představenstvo JZD v Okříškách o materiální
pomoc. JZD těmto sportovcům vyhovělo a JZD pro tento klub poskytla všechen kámen na
spodek byl zdarma.
Tento socialistický závazek byl včas splněn i s velkým nákladem na osvětlení, takže už
v listopadu t.r. se zde hrály sportovní utkání. Největší však slavnost byla na den 6 ledna 1978
kdy toto hříště bylo otvíráno, a bylo sehráno hokejové utkání mezi starými členy hokejového
klubu založeného v r. 1940 kdy byla doba válečná a název měl HPH v čele medik Jaroslav
Čermák, rodák Pokojovský.
Toto utkání bylo 6:6.
Večer bylo zakončeno sportovním plesem. Od této doby je každý týden sehrán nějaký
sportovní zápas. A je toto hříště pronajímáno i jiným větším klubům.

Význam obce
Naše obec Heraltice měly dříve velký význam. Jméno dostala po majiteli Heraltovy.
V Heralticích bývala pošta u Kaserů č. 3. od r. 1900 až do r. 1927. Pošta se nosila
z Heraltic do Pokojovic, Hvězdoňovic, Hlístova, Štěměch, Dašova a Předína.
Pan Jan Kaser byl poštmistrem a starostou obce Heraltické 20 let. V r. 1927 byla tato
pošta zrušena, a byla změněna na poštovnu která byla u Bohdálkův č. 65 plných 22 let.
Později byla zřízena poštovna ve faře. To bylo až po válce v r. 1949.
U Kaserů byla také zájezdní hospoda.
Obec Heraltice ztratila svůj význam za husitských válek v 15. stol. kdy Uherský
vojevůdce Matyáš Korvín obléhal Třebíč a Heraltice vyplenil.
Obec Heraltice ztratila v r. 1907 poštu proto, že se jednalo o telefon, který nechtěly
místní obyvatelé, že ho nebudou platit a tak se pošta zrušila.
1903 Město Třebíč stavěla vodovod z Heraltických lesů a pozemků přes které vodovod
vedl a také tento vodovod nechtěly, že nebudou vodu platit, a tak vodovod nebyl zařízen až
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v r. 1965-1970 za předsedy MNV Miroslava Marečka, který byl s Opatova a byl vedoucím
Jednoty, a pak předsedou MNV v uvedených létech.

Místní události
V měsíci únoru 1977 byla v naší obci uspořádána přednáška o historii Heraltic, kterou
přednesl Bláha s Předína.
Na této historické přednášce jsme se dověděly komu patřily jako panství. Dále jsme se
dověděly s obecních zápisů od r. 1850 o majitelích na číslech domů. Podle domovních čísel se
mnoho jmen změnilo. Této přednášky se zůčastnilo 30 osob.
V březnu byla uspořádána oslav MDŽ v kult. domě na které byly pozvány ženy a
recitovaly děti zdejší národní školy, a děti mateřské školky básně a zpěvy a byla všem ženám
předána bonboniera.
Také jsme měly v březnu uspořádanou přednášku o pěstování květin v naších
zahrádkách. Tuto přednášku provedl pracovník státního výzkumného ústavu okrasného
zahradnictví v Průhonicích u Prahy. Také této přednášky se zůčastnilo 30 našich občanů.
V měsíci dubnu 1977. vyhlásila rada MNV brigádu na opravu vodní nádrže na návsi, na
které se zůčastnilo mnoho našich občanů.

Oslava 1 máje
Oslava 1 máje od 6-7 hod. ráno byla hrána místním rozhlasem na gramofonových
deskách s Moravankou.

Oslava dne vítězství.
Oslava dne vítězství byla zahájena 8 května v 19 hod. ke stát. svátku 9 května
osvobození Československa Rudou armádou v kulturním domě, a po oslavě byl po vesnici
uspořádán lampionový průvod dětí ze základní školy, a mateřské školky a za účasti sboru
požární ochrany a obecenstva.
V průvode byly neseny vlajky ŠSR a SSSR členy sboru požární ochrany. K tomuto
lampiónovému průvodu vyhrávala hudba s gramofon. desek místního rozhlasu.
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Mezinár. den dětí
Ke dni mezinárodního dne dětí byly 20 května děti za ZDŠ, a děti s mateřské školky
v Horáckém divadle v Jihlavě, na pohádce „O třech krásách světa“. Cena tohoto zájezdu byla
12 Kč se vstupenkou do divadla a dopravou autobusem.
V neděli 19 června uspořádala rada žen, oslavu dne dětí na hříšti, jenomže moc pršelo
tak byla slavnost v kulturním domě.
Také v červnu se začala opravovat zeď okolo hřbitova. Byla také postavena zděná
ohrada za hřbitovem na odpad, který dříve býval na hromadě před branou.
Této práce se zůčastnilo mnoho našich občanů, jednak brigádnicky a také za mzdu.

Zájezd
9 července t.r. jsme se zúčastnily zájezdu po historických památkách Třebíčského
okresu.
Celkem bylo 40 osob. Navštívily jsme známá památná místa. Začaly jsme
v Přibyslavicích ve starém kostele, kde jsou objeveny na omítce malby s doby Přemyslovské
od r. 1230. Pak jsme navštívily Západomoravské muzeum v Třebíči, kde jsou velké sbírky
všeho druhu historického významu
Pak jsme měly prohlídku basiliky sv. Prokopa, a odjely jsme do Náměště na prohlídku
zámku, kde jsou vzácné sbírky gobelínu. Pak jsme jely do Kralic kde jsme si prohlédly
kralickou tvrz, a tiskárnu českých bratří kde byla vytištěna bible Kralická. Poté jsme odjely na
Hadcovu step u Mohelna, kde jsou vzácné rostliny
Tato step je státní přírodní rezervace. Také jsme jely okolo Dalešické přehrady, kterou
jsme si ale prohlídnout nemohly, že jsme neměly povolení.
Oběd byl v restauraci v Hartvíkovicích.
Pak jsme odjely do Jaroměřic na prohlídku zámku a parku, kde jsme se dověděly že tam
byla v 1730 hrána první česká opera v Jaroměřicích.
Odtud jsme odjely do Myslibořic do domova důchodců, kde jsme navštívily několik
našich občanů zde ubytovaných.
Tento zájezd se všem účastníkům líbil.
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doplnění vodní nádrže
18 července sbor požární ochrany čerpal od Staviště s koupaliště vodu do vesnice do
vodní nádrže, a přečerpaly celkem 240 m3 vody. Toto mělo význam, aby se doplnila nádrž
vodou a aby se mohla také voda měnit odtékáním.

Rekreace
Také v červenci jely čtyři naši občané od JZD do Karlových Varů na rekreaci. Byl to
pan Jan Kaser s paní č. 3. Paní Málková č. 49. a paní Anna Boudná č. 37. Rekreace trvala
týden.
30 července v sobotu začlo pršet, v neděli pak napršelo 74 mm vody. V týdnu pak 5
srpna začly žně, mlátil se hrách dvěma kombajny Nadežlíbky a na Zahrádkách u Plesnické
cesty. Hrách mlátily čtyři dni, který moc ležel po dešti. Potom se mlátila pšenice která dávala
ha výnos 50q. Žně byly mokré stále přeprchalo a byly velké lijáky.

místní událost
V pátek 12 srpna, náhle zemřela Paní Kloudová. Pohřeb měla v neděli.
Poté zase moc pršelo. 22 srpna v noci napršelo 25 mm vody.
24 srpna jely pan Bohdálek Fr. Č. 65 na rekreaci do Mariánských Lázní. Dále se ještě
zůčastnila Paní Koukalová Jiřina č. 40. a Paní Vrtalová 33.
V sobotu 13 srpna zde byla taneční zábava kterou pořádala mládež. Této zábavy se
zůčastnilo moc mladých s okolí. V tuto noc se Paní Paznochtové ztratilo jízdní kolo,
Ježkovým č. 29 se ztratil pionýr.
17 srpna Píša Ludvík č. 30 jel na jízdním kole do Okříšek a chytlo ho auto upadl s kola a
měl otřes mozku. Léčil se v Třebíčské nemocnici.
18 srpna se narodil Frant. Kloudovy č 59. a paní Božence v Třebíčské nemocnici syn,
jménem Tomáš.
V noci s pátku ze 2.9. na sobotu 3.9. ve 2 hod, v noci před místní poutí odvezly do
Třebíčské nemocnice Pana Antonína Píšu č. 30, na léčení po infarktu.
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Místní pouť
Místní pouti 4 září se zúčastnily zábavní podnik s Třebíče, s kolotoči a labutěmi.
Vstupné měly 2-3 Kč. V nedělim dopoledne o pouti moc pršelo. Odpoledne bylo pěkné
počasí, kde bylo na návsi mnoho lidí s vesnice a okolí.
Taneční zábava o pouti byla v sobotu a v neděli, byla hojně navštívena.

Místní události
V první polovině září místní JZD zahájilo sběr brambor. Na brigádu přijela STS Třebíč
v počtů 25 učňů a 30 žáků gymnasium Brno. Sbíraly 14 dnů. Také sklízely len, který byl
v Sikorce a Kamenném vrchu.
Počasí bylo proměnlivé, ve druhé polovině září přišel velký mráz.
V září 19 zemřel občan Ondráček Alois č. 31. ve stáří 69 let. Za pár dnů 28 září na den
sv. Václava zemřel občan Píša Ant. Č. 30.
Jinak podzimní práce postupovala velkým tempem a sběr brambor se protáhl do konce
října. Ha výnos brambor byl průměr 215q.
Místní sbor požární ochrany 15 října jel do Znojma na zájezd na víno. Zájezdu se
zúčastnilo 40 sob. V říjnu také byli 3 chlapci u vojenského odvodu.
Byl to Aleš Veleba č. 15. Jiljí Boudný č. 69. a Oldřich Svoboda č. 96.
Také Švaříček Jan č.p. 44. jako správce kina v místním kulturním domě, toto vypověděl
u správy kin a už více se v naší obci nemělo kino promítat.
Na záchranu toho Paní předsedkyně Místního národního výboru přesvědčila Paní
Málkovou č. 49, aby toto funkci správce kina vzala a kino se mohlo v naší obci promítat dále.
22 října se vdávala slečna Anna Boudná č. 69 do Okříšek za Pana Kočího.
Večer 27 října se konala veřejná schůze v kult. domě. Na kterou se dostavila místní
škola s kulturní vložkou.
30. října byla v oddávací síni MNV slavnost vítání malých dětí do života.
Na tuto slavnost se dostavily manželé Kloudovi se svým synem Tomášem a celou jejich
nejbližší přízní. Dostavil se také zástupce místního JZD a předal manželům Kloudovým dárek
pro malého Tomáše.
Začátkem listopadu byla otevřena místní hospoda, která byla od března uzavřena a
neměl kdo hosty obsluhovat. Na místo hostinské nastoupila Paní Vencovská.
V neděli večer 6 listopadu vyhrávaly místním rozhlasem na oslavu 60 let VŘSR.
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V měsíci listopadu však počasí přálo bylo teplo jako v létě, od 5. – 12 listopadu bylo
teplo až 17˚C.
V neděli 13 listop. začal foukat mrazivý vítr, a v pondělí 14 listop. začalo mrznout a
padat sníh s deštěm. Na 17 listopadu na den mezinárodního dne studenstva už byl mráz 4-6˚C
a sníh.
V neděli 20 listopadu byla výroční schůze svazu požární ochrany, na které byli
vyznamenáni někteří členové. Byl to Frant. Honig. Medaile obdržel Novák Frant. a Boudný
Karel č. 1.
24 listopadu byla v kult. domě zdravotní přednáška o cukrovce a jejím léčení kterou
přednesl Dr. Mika s Okříšek.

Místní události
V listopadu 22 zemřel Píša Ludvík, byl v místním hostinci na pivě a tam se od stolu
svalil a zemřel.
Také se v listopadu soudil u trestní komise MNV Linduška Alois č. 42 se sousedem
Boh. Čmelkou čp. 43, o nějakých nesrovnalostech v sousedství.
27 listopadu jsme jely s naší obce do Prahy na operetu Johana Strause „Netopýr“
Zájezdu se zůčastnilo 40 osob a občanům se velice líbil.
Přišel měsíc prosinec a s ním jiné starosti ke konci roku. 14 prosince byl František Kolář
volán do Třebíče na schůzi od svazu družstevních rolníku a dostal čestné uznání v akci seno
s nepřístupných pozemků zemědělské technice.
Také se v prosinci zůčastnily zimní rekreace v Mariánských Lázních 2 občané Bohdálek
Karel a Boudný Jiljí. Moc se jim rekreace líbila.
O letošních vánocích 1977 na Štědrý večer začlo pršet a pršelo i na oba svátky takže
byly svátky zelené.
V úterý 27 prosince byl krásný sluneční den teplota + 8˚C.
V pátek 30 prosince padal hustě sníh a mrzlo.
Konec roku na Silvestra občané oslavily u televize. V místním hostinci ani v kult. domě
program nebyl.
Doplňuji ještě že v Heralticích je 428 občanů, v Pokojovicích 148
Dětí ve škole chlapců

25

Děvčat 17
Do mateřské školky chodí 30 dětí.
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23.6.1978
Schváleno školskou komisí při MNV v Heralticích
Kulaté razítko Rada MNV Heraltice
Podepsáni: Marie Ježková
Koutný Vl.
Stanislava Koukalová

Rok 1978
Přišel Nový rok 1978. a počasí bylo nadále mlhavé Ve čtvrtek 5 ledna večer začlo
mrznout a bylo - 13˚C a ráno 6 ledna bylo zase už jen - 8˚C, a zase mlhy a sychravo.
Večer 10 ledna svítily hvězdičky, počasí bylo klidné, a ráno 11 ledna bylo moc škaredé
počasí, pršela mlha a namrzala, a za poledne bylo - 5˚C.

Místní ples
V sobotu 14 ledna byl ples místního sboru požární ochrany, který byl hojně navštíven
místními občany. K tanci a poslechu hrála dechová hudba „Krhovanka“ za 1600 Kč.

Sportovní klub. Oddíl hokeje.
Sportovní klub v Pokojovicích otvíraly hokejové hříště přestřižením pásky 6 ledna
kterou provedl MUDr. Čermák, rodák z Pokojovic, který ve válce 1940-1945 založil
sportovní klub, oddíl hokeje pod názvem HPH. (Zkratka Heraltice Pokojovice,
Hvězdoňovice) Dříve se hrálo na zamrzlém rybníku. Po tomto otevření hokejového hříště
sehrály hokejový zápas mezi starými sportovci HPH a nynějšími sportovci. Toto utkání vyšlo
6 : 6 nerozhodně.
MUDR. Čermák je nyní primářem dětského oddělení nemocnice v Dačicích.
Večer zakončily sportovním plesem. Na kterém zahrála hudba Dominik s Rokytnice n.
Rok.
Toto hokejové kluziště bylo vybudováno Pokojovskými sportovci k 60 výročí VŘSR
jako závazek zdarma.
Kámen na podklad získaly s pole JZD zdarma, který odvezly a ženy členky JZD ho
nasbíraly.
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Události v únoru 1978.
Přišel měsíc únor a sním konec masopustu. 5 února odpoledne ve 13˙30 hod. byl
uspořádán pro děti maškarní plesíček, na který se dostavily všechny děti s Heraltic a
Pokojovic. K tanci a poslechu hrál Ježek Jaromír z č. 27. a Aleš Veleba s č. 14. na buben a na
trubku mladý muž s Rokytnice. Ježek Jaromír hrál na harmoniku.
V úterý 7 února už je konec masopustu, ale bez maškar. V době postu od 10 února se
občané naší vesnice věnovaly oslavám 30 výročí únorových událostí ve kterých 25 února
1948 zvítězila dělnická třída nad reakcí.
V únoru 1948 se zůčastnil Bohuslav Čermák s Pokojovic sjezdu rolnických komisí
v Praze, na Staroměstském náměstí sjezdu rolnických komisí na kterém promluvil s paláce
Kinských, ministerský předseda Klement Gottwald a předseda KSČ.
Tohoto sjezdu se zúčastnilo 100.000 Čechů a Slováků, kde byl vyhlášen Hradecký
program který obsahoval pozemkovou reformu.
Heslo vydané k tomuto programu bylo, že půda patří těm, kdo na ní pracují.

Založení JZD v Pokojovicích
Bohuslav Čermák se stal pak předsedou JZD v Pokojovicích II. Typu kde začalo
hospodařit s 35 ha orné půdy. Mechanizaci neměly žádnou, jenom koňský potah. V r. 1953
pak koupily traktor Zetor. Všecky ostatní práce dělaly ručně. Ve žních měly jednu mlátičku
kterou postavily na Chobotě a tam se mlátilo a ještě odvážela sláma do stodol. Také tam v té
době postavily družstevní dům, kde byl sál na schůze, prodejna Jednoty a prádelna s chodbou.
Později tento družstevní dům byl prodán sportovcům s Pokojovic a byl přestavěn a dnes
slouží jako kulturní dům v Pokojovicích, kde jsou dnes všechny kulturní akce.
V r. 1957 pak vstoupily do JZD ostatní rolníci s Pokojovic a stal se předsedou JZD III.
typu Josef Vlk rolník s Pokojovic a tuto funkci zastával až do r. 1.1.1960 kdy se JZD sloučilo
do JZD Heraltice jako jediný hospodářský celek. Toto JZD dostalo jméno „Podlesí“ se sídlem
v Heralticích.

Založení JZD v Heralticích
V Heralticích se utvořilo JZD III. typu v červenci 1957. a prvním předsedou byl Jaroslav
Koukal č. 40. bratr Ant. Koukala. Předsedou byl dva roky a po něm nastoupil Jiljí Boudný č.
69. t.č. pracovník Osevy Brno. Po dvou létech odešel na výrobní zemědělskou správu do
Třebíče a předsedou se stal Alois Krul č. 28. Po dvou létech zde nastoupil Nováček Jiří. Ten
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po dvou létech přešel do Valče. Domů do JZD se opět vrátil Jiljí Boudný a tuto funkci
předsedy JZD zastával do konce r. 1974 kdy se potom JZD už sloučilo do JZD Okříšky. O
celkové výměře 1260 ha.

Adaptace školy
Také se v měsíci lednu začalo s adaptací školního bytu, který dříve býval za školu. Tato
budova má číslo 21. Po adaptaci bude sloužit jako jídelna pro školu.
Také v týdnu od 12 února se začal kopat sklep pod podlahou. Pracovalo se brigádně.
V noci ze soboty na neděli na 19 února byl mráz - 17˚C. V pondělí bylo mírněji, bylo 15˚C Ve dne dovršil mráz - 5˚C. V noci na úterý na 21 února byl mráz - 16˚C, ve dne svítilo
slunce.
23. února, bylo to ve čtvrtek sešly se všichni účastníci ze zájezdu v SSSR na přátelské
besedě na MN.V. a promluvily si o všech zážitcích, trasách, kdo co projel a co viděly na
území Sovětského svazu.
V neděli 26. února byla v kulturním domě v Heralticích oslava vítězného února. Sešlo se
hodně obyvatelů obce. Po oslavě byl promítán film pro děti.
Přišel měsíc březen a sním jarní počasí, bylo + 8˚C tepla. Sportovci s Pokojovis sehrály
poslední hokejové utkání ve Znojmě s T.J. Dunajovice ve kterém zvítězily 8 : 5. Ve všech
utkáních zvítězily.

Oslava MDŽ.
Přišel 8 březen a sním oslava MDŽ, všechny ženy členky JZD, jely na oslavu do
Okříšek do hasičského domu a v taneční místnosti od vedoucích pracovníku JZD dostávaly
poděkování za vykonanou práci, pak bonboniéru v ceně 25 Kč a zůčastnily se taneční zábavy.
K tanci jím zahrála Okříšská kapela.

Výstava ručních prací.
12. března MO ČSŽ v Heralticích uspořádala výstavu ručních prací v kult. domě, kde se
sešlo mnoho ručních prací, které místní občané dělají jako svého koníčka. Bylo tam vyvěšeno
12 krásných obrazů Václava Čmelky č. 9. Má také obraz jak se sám namaloval, dále
namaloval svoji rodinu, krajiny, ovoce a jiné věci. Dále mnoho vyšivek místních žen. Mládež
vystavovala krásné vyřezávané věci, jako hodiny, lampy, televizní věž a.j. Dále ještě
vystavoval svoje obrazy s. Wiedergot
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V týdnu po 12 březnu se zhoršilo počasí, byla zima a mráz dosahoval - 5˚C a více. Ve
dne bylo + 5˚C V neděli 19 března byly všechny ženy pozvané do rady M.N.V. na slavnost
MDŽ, kde školní děti recitovaly básně, zpívaly a byla oslava. Zůčastnily se všechny ženy
v obci.
V týdnu po 20. březnu bylo moc špatné počasí. Od pondělí padal sníh a mrzlo a bylo až
- 7˚C. Toto počasí trvalo až do čtvrtka 23 března.
Na Velký pátek 24 března bylo krásné jarní počasí, bylo slunečno a ticho. Teplota
dosáhla + 8˚C Tento týden byl před očekáváním velikonočních svátků. Na velikonoční
pondělí bylo k ránu mráz - 4˚C a pole byla úplně zmrzlá. Na severní Moravě v Jeseníkách na
Pradědu bylo - 8˚C a napadlo přes 1m sněhu.

schůze Jednoty.
Také místní prodejna Jednoty měla v místním pohostinství výroční členskou schůzi na
které se zůčastnily vesměs mladší ženy, které chodí nakupovat do Jednoty. Ve volných
návrzích měly ženy dotaz proč jsou špatně zásobené obchody jižním ovocem, a jiné spotřební
zboží. Na závěr bylo podáno občerstvení a zahrála jím místní kapela.
Přišel měsíc duben a prvního v sobotu jsme jely do Horáckého divadla na představení
Lumpacifakabundus od Nestroye. Bylo nás 49. V neděli 2 dubna se změnilo počasí, začlo
pršet a ve čtvrtek 6 dubna byl mráz - 4˚C, vítr foukal severní. Bylo velká zima. Do rána na
pátek 7 dubna byl mráz - 8˚C celý den svítilo slunce, ale byl studený vítr. V sobotu 8 dubna
jsme jely s Heraltic a Pokojovic na zájezd po stopách básníka Otakara Březiny (vl. jménem
Jan Jebavý.) Bylo nás jen 20 osob a ostatní občané byly s Jaroměřic. Naše cesta vedla
s Jaroměřic Jemnici, Nová Říše, Telč, Počátky a Křemešník a přes Jihlavu domů Vrátily jsme
se v 19 hod.

Cvičení pož. ochrany.
V květnu se konala hasičská slavnost u koupaliště u Staviště a naše mládež ve svazu
požární ochrany se umístila na prvé místo ve cvičení.

Zájezd
20 května uspořádalo JZD Okříšky zájezd na dva dni na Jižní Moravu a Slovensko.
Trasa vedla přes Znojmo, Valtice, Lednici a Bratislavu. Nocleh byl v Dolních Orešariech.
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Druhý den byla prohlídka největších lázní na Slovensku „Piešťan a odtud je trasa do
Luhačovic a přes Brno domů. Zájezd se všem líbil.
V měsíci červnu se zájezd opakoval 2.-3 června na stejná místa.
Po zájezdu začla sklízeň sena, která v tomto roce, která v tomto roce se špatně sklízela.
Letošní léto bylo moc studené, počasí přechodné Žně letošního roku začly o 14 dní později,
než jiná léta, takže se začlo se sklízni obilí až v neděli 6 srpna. Sekl se ječmen a pak zase celý
týden se žněmi nemohlo nic dělat.

Místní pouť
Naše pouť přišla do nejhoršího období, kdy byly žně v plném proudu.
V sobotu 2 září bylo počasí proměnlivé, a 3 září v den pouti zase pršelo, jako rok před
tím.
Taneční zábava byla v sobotu a v neděli 3 září. Hrála dechová hudba Elitex Třebíč.

Sběr brambor
Od 11 září se sbírají brambory. Začlo se sbírat nad Brtnickou cestou. Na pomoc přišlo
75 studentů s Třebíče a Brna. Počasí zase proměnlivé. V sobotu 16 září jely děvčata požárnice
na cvičení do Strážnice a pak do vinného sklepa do Bukovan u Kyjova.
9 září jsme byly na jednodenním zájezdu v Jižních Čechách v Českých Budějovicích na
výstavě „Země živitelka“, která je moc oblíbená svými dechovkami a písněmi s Jižních Čech
a Šumavy.
Také v září jsme chtěly jet do Prahy do hudebního divadla v Karlíně na operetu
„Benátská noc“ a výstavu 600 let smrti Karla IV českého krále. Pro nedostatek času ve sběru
brambor se zájezd neuskutečnil.
Celý měsíc říjen byl ve znamení sklizně brambor a setí ozimého obilí pšenice a žita.
Obilí bylo zaseto do 20 října. Podzim byl teplý a sucho, takže polní práce ubývaly
Brambory se sbíraly ještě první týden v listopadu. Průměrný výnos brambor byl 225ֹ5 q
z 1 ha.

Oslava VŘSR
7 listopadu také byla slavnost v kulturním domě k výročí 61 let VŘSR v Sov. Svazu,
kde zase recitovaly děti. Účast byla dost dobrá.
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V prosinci 14 ve čtvrtek jsme byly v Horáckém divadle v Jihlavě na veselohře „Jako by
den nechtěl odejít. Celý prosinec byl teplý a vlhký., takže ani nemrzlo. 31 prosince na
Silvestra bylo ještě teplo + 10ºC a ráno na Nový rok 1979 ve 4 hod začlo mrznout a
popadávat sníh a odpoledne v 17 hod. byl mráz - 18ºC a vítr byl prudký a studený.

Hosp. výsledky JZD.
Dále bych ještě seznámil s hospodářskými výsledky za r. 1978.
Pšenice

55,6 q

s 1 ha

Žito

47,1 ״

״

ječmen

48,9 ״

״

oves

34,2 ״

״

hrách

30,2 ״

״

222,5 ״

״

seno

47,8 ״

״

len stonky

35,3 ״

״

len semeno

10,8 ״

״

brambory

Mléko

3101

l

na 1 krávu

Sbor pro obč. záležitosti
V r. 1978 byly u nás v Heralticích 2 sňatky.
První byl Boudný Jiljí č. 69 a
Rymešová Emilie č. 71
Druhý byl Barták Boh. Č. 61 a
Nechvátalová Jana č. 81
Za r. 1978 se u nás narodilo 7 dětí.
1. Kučerová Jolana

č. 22

2. Partl Lukáš

č. 103

״

22. 6.

״

3. Novák Jiří

č. 63

״

20. 9.

״

4. Šumpichová Jana

č.

5

״

23. 7.

״

47

״

26. 8.

״

5. Brychta Michal Pok.

nar. 10. 5. 1978.
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6. Ježek Pavel

č. 29

״

15.12.

״

7. Švaříček Karel

č. 44

״

26.12.

״

Všechny tyto děti vítá sbor pro občanské záležitosti na místním národním výboru a
všechny ostatní děti s Pokojovic, Hvězdoňovic, a Zašovic.
K tomuto vítání dětí se dostaví školní děti, které recitují a zpívají.
Také se tento slavnostní okamžik fotografuje. A je umístěn v archivu M N.V.
Sbor pro občanské záležitosti chodí přát k jubileum starším lidem. Přichází přát 70 let,
75, 80, 85, 90 roků se dožil Karban Dominic č. 57.
Nejsmutnější zprávu uvádím úmrtí v r. 1978.
1. Jeřábková Marie

87.

Heraltice

2. Bachrová Eleonora

26.

Pokojovice

3. Zikmundová L.

35.

״

4. Ježková Marie

29.

5. Krul Alois

94.

״

6. Ferda Ludvík

92.

״

7. Bohdálková Fr.

57.

״

Heraltice

Počet obyvatelů naší obce zůstal stejný s r. 1977.
Občanů v Heralticích je
״

Pokojovicích

428
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25.6.1979
Schváleno školskou komisí při MNV v Heralticích
Kulaté razítko Rada MNV Heraltice
Podepsáni: Marie Ježková
St. Koukalová

1979
Na Nový rok 1979. ráno ve 4 hod. začlo mrznout a popadával sníh a odpoledne v 17
hod. už byl mráz - 18ºC vítr byl prudký a studený. Do rána 2 ledna byl mráz mírnější.
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V lednu jsme byly v Horáckém divadle v Jihlavě na hře Tvrdohlavá žena. 20. ledna na
Filosofské historii a děti byly na pohádce Drobínek. Byl u nás 13 ledna také myslivecký ples
s velkou účastí a bohatou tombolou. 27. ledna byl hasičský ples na kterém hrála hudba s Nové
Říše.
Konec masopustu 24 února v sobotu byl ukončen tradičním chozením maškar po vesnici
s hudbou a večer pak ukončen maškarním plesem.

Oslava 25 února
25.2. Oslava vítězství pracujícího lidu byl zahájen dětský plesíček s domácí hudbou. Na
harmoniku hrál Jaromír Ježek student zemědělské školy a Aleš Veleba který má buben a při
tom zpívá. Ukončení bylo filmem pro děti.

Přípravný výbor JZD
Za 30 let po uzákonění JZD byl vzpomenut celý postup JZD a jeho založení.
Předsedou přípravného výboru JZD v Heralticích byl zvolen Kovář Karel s kolonie
Podheraltice, ostatní členové přípravného výboru JZD byly následující občané: Kavalírová
Klot. č. 45. Špaček Jos. č. 84, Špačková Ludmila, Ferdová Frant. Klusáková Anna č. 10,
Lindušková Marie, Vejslíková Marie č. 102.

MDŽ
V měsíci březnu byla osmého oslava mezinárodního dne žen, které byly pozvány od
JZD do Okříšek na oslavu, kterých se zůčastnilo jen mladší členky a ty starší ženy byly
všechny doma.
Letošní zima 1979. byla tuhá a trvala nepřetržitě do konce měsíce března.
Celý měsíc duben bylo špatné počasí, mrzlo, padal sníh a ke konci měsíce pršelo.
Jaro bylo opožděné a koncem měsíce dubna se teprve začalo sít jarní obilí. Brambory se
začly sázet po setí, ještě koncem dubna a začátkem května.

místní zprávy.
Sázet se ani nedalo, stále jen pršelo. Až 9 května se teprve udělalo pěkné počasí a teprve
bylo teplo. Poté pak nastalo sucho a teplo bylo + 25ºC - + 28ºC, tak že pole a louky vyschly a
bylo velké sucho. Až v noci ze 27. – 28.5 trochu napršelo asi 2 mm.
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26 května byla vyhlášená brigáda od M.N.V. na sběr kamene na Padělkách a Brtnické
cestě a odvážely tento kámen dva traktory řízené Jindřichem Rymešem a Janem Málkem ke
koupališti u Staviště na základy šatny a úpravy cesty. Této brigády se zůčastnilo 10 občanů
dospělých a 8 dětí.
Za celý měsíc květen napršelo 18˙7 mm vody.
26.5. – 27.5. byl zájezd JZD do Východních Čech do kraje Boženy Němcové a Aloise
Jiráska. Tohoto zájezdu se zůčastnilo 41 osob. Zájezd se všem líbil.
Navštívily jsme Litomyšl, Pardubice, Třebechovice pod Erebem Českou Skalici,
Náchod, Adršbašské skály.
Přišel měsíc červen a s ním 1 června mezinárodní den dětí. Večer 1 června se koná na
M.N.V. oslava k tomuto svátku.
První týden měsíce června jsou teploty až + 32ºC a je velké sucho. Nastal druhý týden
od 4 června už byly v kraji místní bouřky. U nás začlo pršet až 13. června. Tak že sena
narostlo následkem sucha méně a obilí také podeschlo , tak že bylo krátké a pozdější deště
v červnu vzpůsobily podrost obilí které nestejnoměrně zrálo.
24 června je u nás na hříšti cvičení požární ochrany a okrskové kolo.
Za měsíc červen který je bohatý na srážky už napršelo 90˙9 mm vody.
Prší stále i v červenci, a při tom je chladno.

kulturní akce
V červenci bylo opět JZD na zájezdě ve Východních Čechách v kraji Boženy Němcové,
a Aloise Jiráska. Při tomto zájezdu jsme změnily trasu, abychom neopakovaly trasu prvního
zájezdu. Ráno jsme při cestě navštívily obec Ležáky, která byla vypálena Německými nacisty
a vzdaly jsme poctu všem zavražděným ve společném hrobě. Zavražděné byly i malé děti.
Dále jsme pokračovaly do Slatiňan, kde v tomto zámku jsou velké sbírky od prvopočátku
koně, nejvěrnějšího přítele člověka. V tomto pathologickém muzeu je také uložen Memoriál
kapitána Poplera který zahynul při dostizích Velké Pardubické.

Kulturní akce v obci.
Cestou jsme navštívily Pardubice a dále potom Kuks, kde je umístěna středověká
lékárna která sloužila do r. 1945. Okolo jsou sochy od Brauna. Tyto sochy znázorňují ctnosti
a nectnosti člověka. Odtud jsme pokračovaly do Dvora Králové kde jsme navštívily
zoologickou zahradu zvanou „Safari“. S prohlídkou jsme byly moc spokojeni.
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Druhý den jsme navštívily Českou Skalici, muzeum Boženy Němcové a školu kam
chodila do školy, naše cesta vedla přes Nové Město nad Metují a Opočno. Tím skončil
dvoudenní zájezd, který se nám moc líbil.

Polní práce
Žně začly okolo 10 srpna, tak že už bylo dost pozdě kdy už mělo být sklízeno. Výnos s 1
ha byl malý u ječmene 28 q, pšenice 35 q, žita 30 q, ovsa 25 q. Slámy bylo také méně.
Sklízeň brambor začal 10 září a plynule se sbíralo kombajnem a brigádami, které byly
školní děti s Brna a Třebíče nepřetržitě do konce měsíce října. Bývalo jích 30 denně. Jídlo jím
vozily s JZD Petroviče. Poslední týden v říjnu zamrzlo a trvalo to týden, než se mohlo
pokračovat ve sběru u Hranic a u transformátora. Brambory byly hodně namrzlé, které se
potom vařily pro dobytek. Sběr trval do 7 listopadu. Výnos s 1ha u brambor byl 229 q
Po sběru brambor byla v kulturním domě slavnost 62 výročí VŘSR. Účast byla velmi
dobrá.
Po skončení polních prací jsme jely 22 listopadu do Horáckého divadla v Jihlavě na
divadelní představení „Zuzana Vojířová“. Je to historická hra o Petru Vokovy. Všem se velmi
líbila.

hosp. MNV.
26. listopadu bylo poslední zasedání pléna MNV. v Heralticích, kde předsedkyně
Málková poděkovala všem komisím při národním výboru a zhodnotila celé hospodářství za 4
roky kdy byla předsedkyní místního národního výboru.
Při NV byly utvořeny 4 komise, a to finanční, stavební, pořádkovou a pro věci školství,
kulturní a sociální věci. Utvořen je také sbor pro občanské záležitosti a v obci Pokojovice 1
občanský výbor.
Finanční komisi vedl předsedal Venkovský Vlastimil, která se sešla za r. 1979. – 4x a
řešila záležitosti finančního rázu jako například projednání finančního rozpočtu, čerpání
v průběhu roku, zabývala se otázkou placení daní, a poplatků a zabezpečovala úkoly na úseku
správy a ochrany národního majetku MNV.
Komi si stavební vede předseda Karel Chromý. Tato komise se sešla během roku 6x a
vydala 25 správních rozhodnutí občanům k provádění různých oprav v rodinných domcích do
10 m2. Vydala 6 vyjádření ke stavbám povolovaným ONV Třebíč.
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Orgány MNV
Komise pro ochranu veřejného pořádku, kde je předsedou Slavomír Lazárek. Tato
komise se sešla během roku 4x Zabývala se 3 stížnostmi podanými občany z Heraltic. 2
stížnosti byly neoprávněné týkající se sousedských vztahů řešených již několik let. 1 stížnost
byla oprávněná týkající se rovněž sousedských vztahů a vyplynulo napomenutí oběma
stranám.
Komise školská, kulturní a pro věci sociální je vedena předsedkyní Stanislavou
Koukalovou. Tato komise si vedla velmi dobře a zajišťovala dané úkoly. Během roku se sešla
5x. Projednala 12 žádostí přijetí dětí do mateřské školky pro rok 1979-1980.
Bylo přijato 11 dětí na celý den, 2 děti na odpoledne, 2 děti zaměstnané matky přijaty
nebyly pro plný stav a 2 žádostem nebylo vyhověno z důvodu, že matky jsou v domácnosti.
V oblasti kultury kontrolovala úroveň tanečních zábav a ostatních kulturních akcí. Na úseku
sociálních věcí zabezpečovala vyřizování zvyšování důchodů důchodcům dle nové vyhlášky.
V současné době zpracovává seznam sociálně potřebných důchodců pro vyplacení
jednorázových peněžních příspěvků.
Sbor pro občanské záležitosti, předseda Jindřich Rymeš zajišťuje svou činnost v naší
obci. Heralticích, V naší obci byly 2 svatby. Bylo provedeno 8 vítání dětí do života z naší
obce, 4 děti byly vítány do života ze Zaškvič a 2 děti z Hvězdoňovic. Členové sboru provedly
22 návštěv u starších občanů za účelem blahopřání k životnímu jubileu, a 2 návštěvy v
Domově důchodců v Myslibořicích, kde bydlí 2 občané z naší obce. Sbor pro občanské
záležitosti zasílá také písemné kondolence pozůstalým v rodině při úmrtí našich občanů.
Z našich řad v letošním roce zemřelo 7 občanů.
Místní národní výbor v r 1979 hospodařil s finanční částkou 905.000 Kčs, z toho 75.000
Kčs měl s vlastních prostředků a 830.000 Kčs měl s dotací ONV v Třebíči. Všechny tyto
finanční příjmy byly při budování hodnot vyčerpány, o kterých se ještě dopodrobna zmíním.

Akce Z.
Zhrneme li provedenou práci v naší obci tak zjistíme, že se prováděly opravy běžné i
větší na všech budovách i zařízeních. Byl vybudován sušák na požární hadice, vývěsní
skřínky a plakátová tabule, veřejné osvětlení bylo v Heralticích rozšířeno o 10 světel,
v Pokojovicích o 9 světel a u kulturního domu v Pokojovicích byly zabudovány záhonové
obrubníky na výsadbu květin.
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Akce MNV.
Místní rozhlas byl rozšířen o 3 ampliony, v kolonii Podemlýn byla vybudována nová
autobusová čekárna, dále bylo pořízeno 7 parkových lavic, byla koupena 1 betonová
míchačka, 1 okružní pila do místní školy a zavedena pro občany s Heraltic a Pokojovic odvoz
popele a odpadků s domácností. Byl také získán ochranář přírody jménem Veselý Vladimír č.
100.
Ze stavebních akcí je stavba sociálního zařízení u koupaliště, kde je zavedena pitná
voda, byly provedeny kanalizační odpady a úprava celého areálu kolem koupaliště a
vyasfaltování cesty ke koupališti. V této akci bylo prostavěno 120.000 Kčs a vznikla tak
hodnota díla 200.000 Kčs.
Mimo této akce byla v tomto areálu vybudovaná jednoduchá čistička přítokové vody do
koupaliště v hodnotě díla 45.000 Kč. Při této akci byla v kolonii Podemlýn ještě
vyasfaltována cesta na tzv. Hora kde jsou postaveny okrajové rodinné domky P. Bulanta a
Kratochvíla. Dříve tam byla tak špatná cesta že nemohly do těchto domků dovézt ani palivo a
uhlí.
V kulturním domě byly provedeny údržbové práce podlahy na jevišti a místností za
jevištěm, nových schodů do sklepa a byl zakoupen kotel pro teplovzdušné vytápění za 16.200
Kčs. Ostatní akce v kulturním domě si vyžádaly 50.000 Kčs.
Z neinvestičních akcí bylo pokračováno v dokončovacích pracech školní jídelny, kde
ještě chybí vnitřní vybavení sestávající s některého nábytku do kuchyně a některých
elektrospotřebičů. V r. 1979 bylo v této budově prostavěno v části stavební

a doplnění

chybějícího zařízení v částce 80.000 Kčs. Tato školní jídelna byla ve Dvoře který je
spravován národním výborem. Nynější jídelna je vybudována jak již dříve psáno ve staré
škole č. 21, pozdější byt správce školy.

Akce Z
Z veřejných akcí byla také prodloužena kanalizace u Veselových č. 100 v částce 5.000
Kčs. U Brychtových č. 86 bylo pořízeno železné zábradlí u vodního lapače. Na hřbitov bylo
zavedeno elektrické osvětlení a pro nepříznivé počasí se budou sloupy stavět až v příštím roce
1980.
Také v letošním roce ve středu naší obce se vybudovaly chodníky v délce 250 m.
Největší stavební investice jest čistička odpadních vod která se staví v Parkanech, kde
bývaly záhonky na zeleninu. Tuto stavbu provádí meliorační družstvo v Moravských
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Budějovicích. Tento podnik provádí základy na usazení technologických částí 2 kusů v ceně
435.000 Kčs, ostatní odvodnění objektu v částce kolem 200.000 Kčs.

Akce MNV.
Rozpočtová částka pro r. 1979 byla v plném rozsahu vyčerpána.
Tím skončil Místní národní výbor v r. 1979 svoje práce a dnem 31. prosince svoji
činnost a z nařízení vyšších orgánů se sloučil 1.1.1980 do MNV Okříšky.

Klíma 1979.
Dále bych ještě uvedl měsíční srážky za r. 1979.
Leden

měl 33˙2 mm

Únor

״

32˙9 ״

Červenec 70˙6 mm

Březen

״

53˙4 ״

Srpen

57˙7 ״

Duben

״

45˙5 ״

Září

78˙3 ״

Květen

״

18˙7 ״

Říjen

19˙2 ״

Červen

״

90˙9 ״

Listopad

84˙7 ״

Prosinec

52˙1 ״

Tímto vyznačuji že měsíc květen a říjen byly chudé na srážky.
V měsíci květnu všechno sprahlo co bylo zaseto, trávy na lukách, jetele na polích, zaseté
kukuřice těžko scházely.
V měsíci říjnu zase se lépe za sucha sbíraly brambory kombajny a provádělo se setí
ozimů a žita a pšenice rozhoz hnojiv aby byla dobrá úroda a vysoké ha výnosy v r. 1980.
Nyní uvádím radostné zprávy v tomto roce 1979. jsou sňatky a narození dětí.
Sňatek:
Bohdalem Karel

65

Brychtová Jarmila 86.
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Narození dětí. A vítání do života
„Narození dětí“
Uhlířová Lucie

č.

Barták Radek

 ״81

25. 3.

״

Honigová Jarosl.

 ״108.

29. 5.

״

Kaserová Věra

3.

11. 5.

״

Kejdová Pavla

24.

4. 6.

״

Partl Jaroslav

103.

26. 9.

״

Koreš Zdeněk

102.

15.10.

״

14.

25.10.

״

Velebová Kateřina

1.

narozená

3. 2. 1979

naše škola
Ve školním roce 1979-1980 je ve zdejší škole tento počet žáků: 39 celkem i
s Pokojovicemi.
Ředitelka školy je Paní Dokulilová ze Zašovic.
V mateřské školce je 30 dětí do které chodí také děti s Pokojovic. Vozí je ráno v 7 hod.
autobus.
V naší obci Heralticích je v r. 1979. 438 občanů.,
V Pokojovicích je 117 občanů.
Na posledním místě jsou nejsmutnější události v naší vesnici jsou úmrtí naších občanů
za rok 1979.

Pisk Jan

č. 112.

4. 1. 1979.

Špaček Josef

84.

29. 1.

״

Fučík Josef

74.

15. 1.

״

27. 7.

״

Bulant Jan
Franc Jan

88.

31. 7.

״

Daniel Ant.

34.

22. 8.

״

Pokojovice

Pavlasová Julie

28.

30. 6.

״

״
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Místní zprávy
Rodinný domek č. 112 po Janu Piskovy, zdědila paní Olga Niederlová která žila ve
Věžnici okr, Havlíčkův Brod, přistěhovaná v listopadu do naší obce Heraltice, nyní členka
JZD Okříšky zaměstnána v živočišné výrobě. Její manžel pracuje jako vedoucí pohostinství
„Jednota“ v Heralticích.
Schváleno školskou komisí MNV Okříšky dne 12.VI.80
Kulaté razítko Rada MNV Okříšky
Podepsán:

M. Čermák

1980.
Rok 1980.
S nástupem Nového roku 1980. přišla opět zima jako loni. Sloučení Národního výboru
do Okříšek. Nejprve odvezly matriku, a sňatky víc už u nás v Heralticích se nekonají.
26. ledna byl hasičský ples, který byl hojně navštíven. K tanci hrála hudba s Náměště
„Bytex“.
V lednu držela zima pevně, padal sníh a mrazy byly až - 20ºC.
12. ledna byl v Pokojovicích sportovní ples, a odpoledne bylo sehráno hokejové utkání
k 50 letému výročí trvání hokeje v Pokojovicích. Toto utkání bylo 6 : 6. Sehrály staří
sportovci kteří zakládaly tento sportovní klub pod jménem Viktoria HPH
7 února byla veřejná schůze VO KSČ a NF v kulturním domě kde volily poslance do
sloučeného národního výboru za Heraltice do Okříšek. Zvolen byl Rymeš Jindřich, dříve
tajemník MNV v Heralticích a Málková Anna dříve předsedkyně MNV v Heralticích a
dalších 7 členů. 13 února byla výroční schůze JZD v Okříškách , v kult. místnosti ČSPO.
Začátek byl v 16 hod.
15 února byl v Pokojovicích hasičský ples.
20 února je v Heralticích výroční schůze ČSČK v místnosti MNV. 25 února je oslava 32
výročí vítězného února. Počasí je proměnlivé mrazy v noci mírnější dosahují - 7ºC a ve dne je
asi + 4ºC.

kulturní akce 1980.
24 ledna byl od nás zájezd do HD v Jihlavě na divadelní hru drama „Marie Stuartovna,
účast byla 45 osob. Tato hra byla od Fridricha Schillera.
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2 února byl zájezd opět do Horáckého divadla v Jihlavě na hru Aloise Jiráska „Lucerna“
bylo opět 45 osob. Obě divadla se všem moc líbily.

Výroční schůze ZO ČSCHDZ
1 března byla výroční schůze ZO ČSCHDZ ve 14 hod. v kult. domě za účasti všech 12
členů základní organizace. Zástupce OV byl Ramach Karel s Okříšek, za národní výbor byla
Málková Anna. Na výroční schůzi byl odhlasován socialistický závazek ke 35 výročí
osvobození Sovětskou armádou. Závazek zní, že odpracují členové 200 hod. v zemědělství,
sklídí seno 150 q s nepřístupných ploch zemědělské technice, dále dodají n.p. Sběrné suroviny
100 ks králičích koží, 200 kg starého papíru, pro nemocnici dodáme 20 kg králičího masa a
1000 ks vajec nad stanovený plán. S kulturních akcí uspořádají 2 zájezdy do Horáckého
divadla do Jihlavy, a jeden zájezd do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka“.
Získáme 2 nové členy. Tento závazek byl přijat 28.12.1979.
16 března byl pro děti uspořádán zájezd do H.D v Jihlavě na pohádku „Chudý rytíř“.
Dětí bylo 60 a 12 dospělých.
29 března jely členové JZD do Prahy na zájezd po prohlídce historických památek,
Metra a kulturního programu „Sejdeme se na Vlachovce“, účast 45 osob. Všem se zájezd
velice líbil.
V březnu bylo počasí syrové, padal sníh, mráz -8 -10ºC mlhy a později deště.
31. března byla schůze dohlížecího výboru Jednoty, kde se usnesly, že zástupce Jednoty
slíbil větší příděl masa který byl nízký příděl na celý měsíc 400 kg t.j. maso a salám zvýšen
byl na 900 kg.

Práce v JZD
V JZD se v pondělí 31 března zahájila jarní práce sběrem kamene na jetely na
Jáchlovém kopci. To trvalo 2 dni a pak se sbíralo v Sikorce na žitě. Ve čtvrtek 3 dubna se
muselo sběr kamene přerušit pro prudké sněžení a vítr. Na Boží Hod velikonoční byla
v kulturním domě pomlázková zábava kterou pořádaly svaz požárníků. Hrála hudba opět
„Bytex“ Náměšť. Sněhu napadlo 20 cm a dělaly se závěje. V pondělí velikonoční bylo mírněji
teplota + 6ºC a sníh se tajil. Mládež chodila s opentlenými mrskačkami, a chodily po
pomlázce k děvčatům.
19 dubna v sobotu byla vyhlášena brigáda NF a občanského výboru na které se
zůčastnilo mnoho našich občanů a školních dětí. Pracovaly na úpravě návsi. Před kostelem
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kopaly základy na chodník, úpravy na hřbitově na elektrickém osvětlení, a šatny u koupaliště,
a bylo vysázeno 50 stromků bříz.

Klíma.
20 dubna byl silný studený vítr, a na pondělí 21 dubna byl bílý mráz, - 3 - 4ºC, a
v pondělí odpoledne začalo pršet v úterý 22 dubna padal sníh, a ve středu 23 dubna se tvořily
závěje.

Májové oslavy.
Přišel měsíc květen a s ním oslavy „Svátku práce“ který byl dnem volna. V okresním
městě Třebíči byly průvody prvního máje, a v Okříškách byla oslava prvého máje spojená
s JZD a NF. V JZD se však pracovalo, třídily se brambory na sadbu v krechtech u horního
kravína.Letošního roku byly brambory v krechtech pohnilé a tak se přebíralo hodně ručně.
Devátého května bylo opět volno na den vítězství a v JZD se zase pracovalo, neboť práce byly
zpožděné pro špatné počasí, a pozdě přicházející jaro.
Letošního roku je 35 výročí osvobození Sovětskou armádou.
V době od 10 května opět byl noční mráz - 4ºC. V sobotu 14 května se dalo do deště, a
tak mráz už nebyl. Národní výbor už sloučený v Okříškách zahájil práci u koupaliště, na
dokončovacích pracech šatny a úpravy po stavbě a úklidu okolo koupaliště. Chodil na práci
zase Boudný Jiljí č. 69. a Vybíral Jiljí č. 46. Veselý Jaroslav č. 100, Veselý Antonín č. 38. a
Jirkovský Josef č. 94.
Od 24 bylo krásné počasí teplota + 24ºC. 26 května dovezly nábytkářské podniky do
místní školky nábytek.
30 května se uskutečnil zájezd členů požární ochrany na 2 dni na Šumavu a Chodsko.
Na doplnění autobusu se zúčastnily ostatní občané, příznivci požárníku.
V noci také se dalo do deště a pršelo ještě v sobotu dopoledne, odpoledne bylo pěkné a
slunečné počasí.
V měsíci červnu bylo stále bouřkové období, sena narostlo hodně, ale nedalo se usušit
pro stále trvalé deště, a tak se v JZD muselo seno senážovat, aby se zajistila krmná základna
pro skot. Pršelo bez přestání v červnu 18 dní.
Práce na MNV pokračovala v dokončovacích pracech na šatnách u koupaliště. Pro velký
příval vody byla čistička vody poškozena, technologické vany byly úplně vytrženy ze země, a
tak se musí znova vyzvednout a upravit znova lože pro vany a znova uložit. Z toho vyplývá,
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že tímto se všechna práce prodraží. Letošního roku se u nás končila poštovna 17 června, a od
18 června k nám dojíždí s Okříšek pošta pojízdná. V měsíci červenci se počasí trochu lepší,
ale jsou v prvním uplynulém týdnu zase přeháňky každý den a seno se dále špatně sklízí. 1
července nastoupil Aleš Veleba vojenskou presenční službu. 5-6 července byly najati dva
muži a natíraly barvou věž a střechu kostela. Celý týden opět znovu pršelo. Sklízeň sena se
zase protáhla a celý týden, a nedalo se nic sklidit. Pršelo stále a bouřky, a v noci přišly velké
přívaly vod. Seno s luk bylo zaplavené a vozilo se do konpostu. Až 23 července se zlepšilo
počasí bylo 23ºC tepla, a tím započala sklízeň otav, ze Služanov a dalších luk. Místní národní
výbor zahájil práci na úpravě návsi před kostelem a vedení rourami čisté vody ze studně od
Kolářů a od kulturního domu do rybníka, odtud je potom vedena čistá voda do čističky
odpadních vod v Parkanech.

Žně v JZD
V měsíci srpnu započaly žně až skoro 20 srpna a ve dnech 23 srpna začla zima a studený
vítr, že v noci 25.-26 srpna byl bílý mráz. Pout byla 31 srpna o jeden den dříve jako má být 1
září na Jiljího. Ve vesnici byla střelnice a zábavní podniky s kolotočem. Přišel měsíc září
počasí bylo na 1 září deštivé, a poté dni bylo pěkné počasí a ze 2-3 září byl opět bílý mráz.
Pomrzly na poli kukuřice které jsou seté na siláž a zelené krmení pro dojnice a ostatní
dobytek. Ve dne je teplo + 22 - + 25ºC. Ke konci měsíce srpna t.j. poslední týden přišly do
naší obce restaurátoři a opravovaly sochy sv. Jana u kostela, a na vsi sochu sv. Floriána.
V měsíci září ještě pokračují v opravě. Náklad na opravu mě není znám.
Na den 8 září se začly sbírat brambory v JZD, pomocí brigád ze škol s Třebíče a Brna a
také se sbíralo kombajny. Letošního roku je ha výnos nízký poněvadž sadba byla nahnilá, a
jednak také špatnými klímatyckými podmínkami během roku. Průměr je 140 q s 1 ha.
Okolo 10 září se už začlo sít žito a pšenice nejprve na zeleno na jaro aby bylo krmivo
pro dobytek, a pak se selo na trvalo na sklízeň zrna. Zaseto bylo do 10 října. Také se začátkem
října začal vázat stonkový len, kterého bylo v celém JZD 100 ha který se vydařil. Len byl
ohodnocen část ve třetí třídě, a část ve čtvrté třídě. Brambory se sbíraly do konce října.
1 listopadu začla zima začlo mrznout až - 15ºC a padal sníh, a zima držela do 24
listopadu, a od 25 listopadu začlo jarní počasí, bylo až + 15ºC teplo. To trvalo týden a 31
listopadu už byla zima, byla velká mlha a přimrzala a bylo kluzko. Začátkem prosince začal
padat sníh a mráz byl až - 17ºC, a to trvalo do 16 prosince, a pak bylo víc přechodné počasí,
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letošní vánoce byly úplně jarní počasí. Na první svátek vánoční bylo + 7ºC tepla. 28 prosince
začlo trochu mrznout a s takovým počasím se končil občanský rok 1980.

Práce občanského výboru
Na konci roku 1980 musím ještě doplnit práci občanského výboru v Heralticích, který
mimo stavební práce zajišťuje další organizační záležitosti, jako hlášení místním rozhlasem,
prodej třešní na Plesnické cestě, agitační dny během roku k významným událostem, zajistily
nového knihovníka pro místní lidovou knihovnu, spolupráce se školou, místním ochranářem
přírody, aktivem SPOZ a MV Národní fronty.Byly zajišťovány veškeré oslavy v obci ve
spolupráci s MV NF a plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti.
Poslanci místního národního výboru poskytují metodyckou pomoc občanům v různých
záležitostech. Občanský výbor v Heralticích se pravidelně 1x měsíčně schází na svých
schůzích, kde jsou projednány a řešeny veškeré problémy a připomínky, a žádají Místní
národní výbor Okříšky o zajištění úředních hodin v obci.
V r. 1980 skončil pátý rok šesté pětiletky, který lze hodnotit velkými úspěchy v našem
národním hospodářství. Pro zajímavost zde uvádím výsledky sloučeného JZD Okříšky.

Hospodaření JZD.
Ha výnos ozimé pšenice činil

52

q

״

״

״

ječmen

״

53

q

״

״

jarní

״

״

48

q

״

״

ozimé žito

״

41

q

״

״

48

q

״

״

brambory

147

q

״

״

mák

״

״

hrách

20

״

״

len stonky

46˙50 q

oves

5˙60 q
q

Dodávky obilí byly splněny všechny na

100

Dojivost na 1 dojnici byla v r. 1980

3278

Odchov selat na 1 prasnici činil

l mléka

18˙3 ks

Přírustek skotu byl
״

%

0˙66 kg.
0˙55

prasat byl
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״

Masa vepřového se dodalo v r. 1980
״

hovězího

״

״

lenu stonkového se dodalo

465

tun.

508

״

1453

tun.

Zaznamenány jsou zde jen ty nejdůležitější produkty zemědělské výroby.
Pracovní síly v rostlinné výrobě jsou převážně důchodci.

Závazek ZO ČSCHDZ.
Dále bych se zmínil o ZO ČSCHDZ která na rok 1980 uzavřela sicialistický závazek
k 35 výročí osvobození RA., a nyní dopisuji jeho splnění pro veřejné zásobování..
V r. 1980 ZO splnila vejce od 120 ks nosnic na plán 2160 ks vajec, dodala 4320 ks t.j.
víc jak 200%. Vejce překročily o 2169 ks.
Maso králičí na závazek 20 kg dodaly 34˙50 kg pro drůbežářské závody Libuš u Prahy.
Kožky králičí ze 100 ks se splnilo 162 ks. Ovčí vlny se dodalo 8˙50 kg. Papír splnily jen 17
kg. Seno s nepřístupných ploch byl závazek 100 q, avšak bylo sklizeno 120 q Pro JZD bylo
odprodáno 11 q sena, které usušila paní Kavalírová které už je 80 roků.
Brigádní hodiny na 200 bylo odpracováno 1644 hod. v zemědělství při sklizni sena,
sběru kamene, ve žních a sběru brambor a lenu v JZD Okříšky.
Kulturní akce také byly překročeny o několik akcí. V Horáckém divadle v Jihlavě byly
během roku na pěti představení, 1x v Brně a v Českých Budějovicích byly na výstavě „Země
živitelka“. Tržní produkce v r. 1980 byla splněna ze 3055 Kčs na 7.187 Kčs. t.j. 220%.
Na r. 1981 uzavřely opět socialistický závazek.

Práce svazu pro občan. záležitosti
Práce svazu pro občanské záležitosti 1980. Aktiv SPOZ Heraltice zajišťoval do
současnosti vítání dětí, návštěvy starých občanů při životních jubileích, návštěvu důchodců
s naší obce v Domově důchodců v Myslibořicích, ukončení školní docházky v Mateřské škole
v Heralticích a zahájení nového školního roku v Základní devítileté škole v Heralticích, a
přivítání prvňáčků. Kromě pokračování v uvedených akcích aktiv SPOZ plánuje provést
v měsíci září nebo říjnu besedu s důchodci v obřadní síni v Heralticích.
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Vítání dětí
1.)

Vítání dětí do života.
13.4.1980.

18.5.1980.

15.6.1980.

Kotrba Marian

Heraltice

Brychta Jaromír

Pokojovice

Růžičková Dagmar

Zašovice

Lazárek Vít

Heraltice

Bohdálková Petra

Heraltice

Ježková Markéta

Hvězdoňovic

Novotná Andrea

Heraltice

Zemanová Barbora

Hvězdoňovic

Jeřábková Iva

Zašovice

Bříza Radim

3.8.1980.

-–״

Vybíralová Věra

Hvězdoňovic

Novotný Dušan

Zašovice

Divišová Helena

Pokojovice

Vyskočil Václav

-–״

Bartáková Markéta

Heraltice

Vítání dětí do života je prováděno jednotlivě za přítomnosti příbuzných, a pokud se
dostaví zástupci zaměstnavatelů rodičů dítěte. Při vítání jsou předávány pamětní listy, pamětní
knížka album „Naše dítě“ a kytička.

2.)

Návštěva občanů při životních jubileích:
Při 70 letech věku.

Při 75 let.

Čejková Růžena

Pokojovice

Fučíková Emilie

Heraltice

Kučerová Ludmila

-״-

Málková Marie

-״-

Novotný Alois

-״-

Rampírová Marie

-״-

Votava Josef

-״-

Černohorský Josef

-״-
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Při 80 let.

Musil Roman

-״-

Vybíralová Anežka

-״-

Číhalová Marie

-״-

Při gratulaci k životnímu jubileu v bytě jubilanta je předávána kytička, ženě
bomboniéra, muži víno, a písemné blahopřání k životnímu jubileu.

Beseda s důchodci
V současné době je připravována beseda s důchodci 80 let, a více letými, které se
uspořádá v obřadní místnosti v Heralticích. Pozváno bude 12 občanů s Heraltic a Pokojovic,
kteří nebyly navštívení v jejích domácnosti.
Byli to občané:
Benda Antonín, Bohdálková Julie, Ježek Arnošt Karban Dominik, Kaserová Božena,
Ježková Aloisie, Kavalírová Klotylda, Lazárková Marie, Vlková Aloisie, Tepříková Antonie,
Brychta Vincenc, a Fučík Jan.

Návštěva obč. v domově důch.
3.)

Návštěva občanů v domově důchodců:
Z obce Heraltic jsou dva občané v Domově důchodců v Myslibořicích, kde rovněž

v letošním roce členové SPOZ vykonaly návštěvu a to u Jana Bendy a Františka Fučíka.
Jmenovaným byl předán každému malý dárkový balíček. Návštěva se uskutečnila v měsíci
květnu t. r.

4.

Slavnostní ukončení školní docházky v Mateřské škole v Heralticích.
Na uskutečnění školní docházky bylo uspořádáno slavnostní rozloučení kterého se

zúčastnil s. Rymeš. Dětem byla předána kniha, pamětní stužka a kytička.

5.)

Zahájení nového školního roku – přivítání prvňáčků.
Slavnostního zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků se v ZDŠ v Heralticích

zůčastnila s. Málková. Dětem nastupujícím do 1 třídy byly předány pamětní listy a kytička.
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Aktiv SPOZ Heraltice měl do současnosti celkem 4 schůze a to 20 února, 16 dubna, 27
června a28 srpna 1980.
Ve školním roce 1980-1981 je celkem 39 žáků.
chlapců je 20.

Nyní je škola dvoutřídní, a v první třídě je mateřská školka kde je 30 dětí.

děvčat je 19.
V naší obci v r. 1980. bylo uzavřeno 5 sňatků, a byli to tito občané.
Koukal Jaroslav

Heraltice č. 40.

Dvořáková Helena

Pokojovice č. 48.

Korešová Marie

Heraltice č. 11.

״

״

5.4.1980

Havlíčková Hana

Pokojovice č. 45.

״

״

5.4.1980

Partlová Marie

Heraltice č. 103

״

״

26.4.1980

sňatek uzav. 2.2.1980

Nejsmutnější události v naší obci je úmrtí v r. 1980.
Čmelka Bohumil

Heraltice č. 43.

zemřel 24.1.1980 v Třebíči v nemocnici

V naší obci Heralticích v r. 1980 je

431 osob

V Pokojovicích v r. 1980 je

116 osob.

Průměrné srážky
Na ukončení roku bych ještě zapsal průměrné měsíční srážky během roku. 1980.
V měsíci lednu bylo celkem

22˙6 mm

srážek

״

únoru

21˙1 mm

״

״

březnu

28˙2 mm

״

״

dubnu

69˙6 mm

״

״

květnu

49˙ mm

״

״

červnu

72˙8 mm

״

״

červenci

119˙5 mm

״

v měsíci

srpnu

45˙5 mm

״

září

21˙3 mm

״

״

říjnu

69˙ mm

״
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srážek

״

listopadu

26˙8 mm

״

״

prosinci

30˙3 mm

״

celkem: 575˙7 mm

napršelo 1980.

Schváleno školskou komisí květen 1981
Kulaté razítko Rada MNV Okříšky
Podepsán:

Čermák

Rok 1981.
V r. 1980 v měsíci listopadu bylo sčítání lidu, bytu zařízení a všeho ostatního co k tomu
náleží. Sčítací komisař byl Boudný Jiljí č. 69. a Koukalová Stanislava.
Rok 1981 byl vyhlášen OSN rokem invalidů.
Od 1 ledna začal první rok sedmé pětiletky.

Volební program
Uvedl bych zde schválený volební program NF pro obec Heraltice na 7 pětiletku.

I.

Investiční akce:
Dokončení stavby „Čističky odpadních vod – rok 1981.
Výstavba prodejny potravin a masa včetně pohostinství v Heralticích 1981-1985.

II.

V kulturním domě provést opravu vytápění, údržbu šaten, výměnu okapových žlabů,
údržbu sklepa, novou elektroinstalaci, obložení stěn dřevem 1981-85.
Úprava návsi – chodníky, vyasfaltování místních komunikací, dokončení čekárny
ČSAD v Heralticích a Podheralticích 1981.-1983.
Obytný dům čp. 88; oprava komínů, říms, nátěr střechy, oprava hromosvodů 1981-1982.
ZDŠ oprava venkovních omítek, oprava hromosfodu, oprava a nátěr plotu 1982-1983.
Požární nádrž, nátěr oplocení a sušáku na požární hadice 1981.
Garáž SPO. oprava garáže, požární stříkačky 1982-1983.
Víceúčelová vodní nádrž – zhotovení houpačky, zabudování skluzavky 1981.
Nátěr zábradlí a žebříku, vysázení zeleně 1983.
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Školní jídelna: Oprava střechy, nátěr okapových žlabů, a svodů 1981.
Budova MNV. Nová elektroinstalace 1982.
Sportovní hříště, oprava oplocení a šaten 1983-1985.
Zpracoval MV NF a OV Heraltice.
V občanském výboru Heraltice, projednáno a schváleno 23 října 1980.
V MV Heraltice projednáno a schváleno 20 listopadu 1980.
Plnění volebního programu se bude plnit dle jednotlivých roků na plnění, a bude
kontrolováno.

Místní události
Přišel měsíc únor 1981 a 7 byl ples požárníku.
Oslava vítězného února byla společná v Okříškách ve společenské místnosti hasičského
domu.
6 března byla oslava MDŽ v kulturním domě v Heralticích. V Pokojovicích byla oslava
MDŽ 8. března. Ženám bylo podáno občerstvení, a recitovala místní škola a mateřská školka.
12 března byla v kulturním domě veřejná schůze KSČ, účast 30 osob.
Dotaz měl Rymeš Jindřich, člen občanského výboru o čištění rygolů na návsi, a žádá o
pomoc JZD s bělorusem na vyhrnutí rygolů, které jsou zaplavené bahnem a všechna voda teče
po silnici. Jiné dotazy byly na Jednotu, která zásobuje občany potravinami. Ze 28 března na
29 března se v noci změnil středoevropský čas na letní.

brigáda NF
V pátek 3 dubna začly za pomoci nakladače čistit rygole na návsi, a 4 dubna byla
brigáda NF která čistila rygole lopatami. Členové JZD měly pracovní sobotu v JZD kde
členové hrabaly pýr na poli u Musilové louky a tento pálily.
6 dubna byl zahájen XVI sjezd KSČ v Praze ve Sjezdovém paláci, který trval 5 dní.
Také 4 dubna na den vyhlášení brigády se zúčastnily členové SSM sběru kamene na poli
JZD, Nademlýnem a zůčastnilo se jích 6 děvčat a 5 chlapců. Nasbíraly 5 fůr kamene. Letošní
duben byl suchý a teplý, jarní práce probíhaly rychle, zaseto už bylo v březnu a začátkem
dubna od 10 se sázely brambory. Teplota dosahovala do 15 dubna až + 18ºC. - 20ºC. 16
dubna to byl zelený čtvrtek před velikonočními svátky se ochladilo a za poledne ve 13 hod.
letního času poletoval sníh.
V pátek 17 dubna byl mráz - 5ºC a ve dne byla zima a mrzlo.
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V sobotu 18 dubna padal sníh bylo úplně bilo od sněhu to byla pravá bílá sobota. O
letošních velikonocích bylo pravé aprilové počasí, střídal se sníh s deštěm. Před týdnem bylo
místy až + 24ºC tepla a s toho mráz - 8ºC. Takové studené počasí o velikonocích bylo před
200 léty.
Ke dni učitelů byla ředitelka zdejší školy Paní Dokulilová vyznamenána titulem
„Vzorný učitel“.
Od 23 dubna byla zima v noci neustále mráz -3 -5ºC. a 25 dubna padal sníh. V pondělí
27 dubna dopoledne začlo pršet a pršelo celý den, V JZD se sbíral kámen na žitě a musela se
práce přerušit. 28 dubna byla v naší obci zdravotní přednáška pro ženy. Tuto přednášku
pořádal ČSŽ. Prší nepřetržitě do 30 dubna.

Oslava svátku práce 1.5.
1 května byla v Okříškách uspořádána oslava svátku práce, na které se zůčastnilo JZD se
svými členy, kde se zúčastnily naší občané. Deštivé počasí se vyčasilo až 6 května, a od té
doby je tepleji. 8 května byla v naší obci Heralticích uspořádána slavnost 36 výročí ukončení
II světové války, vzpomínkou v kulturním domě a lampiónovým průvodem přes vesnici.
Hudba hrála s místního rozhlasu. Byly také vystřeleny světelné rakety.
V době od 17 května byla teplota ve dne až + 27ºC V noci se teplota pohybovala okolo
+ 10ºC. 18 května byla veřejná schůze v kulturním domě, kterou pořádaly NF a KSČ. Na
které se představily kandidáti pro volby do všech stupňů které se budou konat 5 a 6 června.
Přišel měsíc červen a sním přípravy pro volby.
Počasí bylo krásné teplota byla ve dne až + 31ºC, v noci + 14ºC teploty.

Volby
5-6 června se konaly volby do všech stupňů t.zn. do místního národního výboru,
okresního, krajského, do České národní rady, do České vlády, do sněmovny lidu a sněmovny
národů. Voleb se zúčastnily všichni občané mimo Aloise Lindušku, který se voleb
nezúčastnil. 10 června byla silná bouřka, tak že po dlouhém čase napršelo. Druhý den 11
června bylo opět pěkné počasí. Až 24 června začlo pršet po dlouhém suchu. 7 června měl sbor
požární ochrany u koupaliště s mládeží cvičení.
V červnu byla dokončena úprava okolo čističky odpadních vod v Parkanech. Bylo
postaveno hygienické zařízení pro pracovníky, kteří zde budou pracovat. Byla tam také
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provedena kanalizace, a cesta na hrubo. V pátek odpoledne se dalo do deště a pršelo celou
noc. Takže trochu napršelo.
V sobotu je počasí opět pěkné a bylo krásné teplé počasí. V pondělí 29 června byla
teplota + 27ºC.

Schůze OV
MNV Okříšky zve občany s Heraltic na ustavující schůzi nových poslanců NV. Začátek
29 června ve 20 hod. v místnosti požární ochrany v Okříškách. V měsíci červnu byl v kolonii
Podemlýn zřízen telefon, a místní hovorna je u Jana Jeřábka č. 67.
3 července přišel prudký liják a bouřka, takže trochu napršelo, a voda vybrala brambory.
Od té doby do 10 července stále byla teplota okolo + 30ºC, tak že všechno sprahlo, a otavy
podeschly a sprahly, a pro hovězí dobytek nebylo krmivo. 13 července ZO ČSCHDZ
v Heralticích očkovala svým členům a ostatním občanům králíky proti mixomatoze u králíků,
a bylo očkováno 900 ks králíku. Očkování prováděl Kolář František a Kejda Ladislav. Také
10 července JZD zahájilo žně sečením ozimého ječmene.

Zájezd
16 července JZD jelo na zájezd do NDR na tři dni, zůčastnilo se 40 občanů, zájezd se
všem líbil. V neděli 19 července přišla silná bouřka a prudký déšť, a takže hodně napršelo až
120 mm. V jiných krajích, kde je řeka přišly záplavy. Ve středu 22 července se počasí lepší a
svítí slunce. Poté byly stále přeháňky a chladno a počasí se zlepšilo až 29 července. JZD
započalo žně 30 července sečením pšenice v Nové Vsi.

Žně
Také sklízely ozimý ječmen. V měsíci srpnu se všichni věnovaly sklízni obilí a luštěnin.
Také v srpnu byly místní přeháňky, takže se obilí muselo sušit. Letošní výnos u obilí byl 38 q.
Plán JZD byl 47˙4 q tak že byl o 9˙40 q ha výnos nižší. U luštěnin byl plánovaný výnos 30
q/ha, a dodržen také nebyl, skutečnost byla 24 q. V srpnu byl také malován kulturní dům.
Práce provedl OSP Třebíč.

Místní pouť.
30 srpna byla u nás pouť, letos byla o týden dříve. Taneční zábavu pořádaly v sobotu
požárníci na které vyhrávala hudba s Výčep, návštěva byla dobrá, zúčastnily se více mladí
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manželé. V neděli 30 srpna pořádaly taneční zábavu svaz socialistické mládeže hudba byla
s Třebíče, a byly vesměs mladí lidé, kteří na svůj zevnějšek nehledí, opíjejí se a cestou domů
rozbily u Loudilky na rozcestí od Heraltic Vencovsku křížek, který byl úplně zlámaný. Tento
křížek byl železný zasazený v kameném podstavci, a byl to křížek památný od r. 1914.
V měsíci září se končila sklízeň slámy a otav. V Zašovicích JZD ještě sklízelo oves. 5
září v sobotu jsme daly dohromady s JZD zájezd a jelo se do Českých Budějovic na výstavu
„Země živitelka, která je ve veliké oblibě. Bylo nás 50 občanů.
V pondělí 7 září už byl zahájen sběr brambor pomocí školních brigád s Brna a Třebíče.
Počasí bylo stále proměnlivé, takže se letošního roku okopaniny těžko sklízely jak bylo
rozmoklé pole. Také v září se u nás v Heralticích upravovala silnice novým asfaltem, a
udělaly jen od Okříšek směr Opatov po křižovatku před hostincem. Dále upravovaly
příjezdovou silnici ke koupališti. a parkoviště, a silnici k čističce odpadních vod. Tyto práce
platil MNV v Okříškách částkou

Kčs.

Veřejná schůze.
25 září to bylo v pátek pořádal MVNV v Heralticích veřejnou schůzi občanů k volbám
občanského výboru. Zůčastnilo se 30 občanů a zvolen byl starý výbor občanského výboru.
Rymeš Jindřich jako předseda a další členové jsou tito občané. Málková Anna, Koukalová
Stanislava, Kejda Eduard č. 114, Fučíková Marie 16, Vencovský Vlastimil č. 118, Boudný
Karel, Hruza Jiří 46, Jeřábek Jan, Haklová Marie 52.
Na této schůzi byla zhodnocena činnost občanského výboru za uplynulé funkční období.
Dále byla zpráva funkcionáře MNV Okříšky k úkolům NV a podílu OV na plnění volebního
programu NF.

Práce JZD.
V měsíci říjnu byla na prvém místě sklízeň brambor, která se těžko prováděla těžkou
mechanizací, pole byla rozmoklá a nedalo se sklízet.
Přijely na pomoc sběru brambor JZD Rovnost-Brtnice se dvěma kombajny na brambory
a dvěma traktory na odvážení nasbíraných brambor. V měsíci říjnu se ani sklízeň brambor
nedokončila a pokračovala ještě týden v listopadu. V sobotu 7 listopadu byla v kult. domě
vzpomínková slavnost k VŘSR na které recitovaly děti mateřské školky a základní školy. Po
9 listopadu se začla naplno sklízet řepa s Padělku u Plesnické cesty. Sklízeň trvala 14 dní a ha
výnos byl 483 q. 3 listopadu jsem byl jako kronikář požádán učitelem ZDŠ v Heralticích o
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přednášku ve škole, a prohlídku kroniky žactvem obou tříd, a moc se jím jak přednáška o
kronice a i sama kronika velice líbila.

Schůze NF
Ke konci listopadu byla veřejná schůze NF v kult. domě, zůčastnilo se 22 osob. Byl
projednán pracovní program o plnění volebního programu, a více se projednávalo stavební
místo pro stavbu Jednoty. Nejvíce návrhu měla Paní Fučíková Marie č. 16. o návrzích
stavebního místa, a na řadu přišel Marešův dům č. 17. tím, že je neobydlený. Poté MNV
Okříšky podal majitelům domu č. 17. Antonínu Marešovy který bydlí v Klučově, a jeho sestře
Marii Karbanové a podepsaly návrh na kupní smlouvu, a nyní se čeká na soudního odhadce.
Jestly bylo rozhodnuto o vhodném místě pro stavbu Jednoty, ukáže budoucnost. Jednak
je to na druhém konci obce, ale i zatáčka.
V listopadu jsme jely s Heraltic do Horáckého divadla v Jihlavě na divadelní
představení „Těžká Barbora“. Jelo nás 43 osob. Od listopadu se upravila doba na půjčování
knížek s obecní knihovny na pondělí, a knihovnu vede Jarmila Bohdálková. Ke konci
listopadu už bylo počasí studené, byly sněhové přeháňky někdy i s deštěm, takže bylo kluzko.
V měsíci prosinci už bylo tradiční chození Barbory a Mikuláše k malým dětem a nosí se
jím nadílka něčeho dobrého, v noci už bývá mráz až - 12ºC.
Pak se už čeká jen na vánoční svátky které jsou nejkrásnější v celém roce.

Čestní dárci krve.
Na konci roku bych uvedl čestné dárce krve v naší obci.
Veleba Aleš

č. 14

Kratochvíl L.

105

״

״

10x

Musil Zd.

95

״

״

3x

Benda Mirosl.

76

״

״

3x

Veselá Anna

100

״

״

5x

Mátl Arnošt

34

״

״

2x

Jedlička Ant.

25

״

״

3x

117

״

״

2x

Boudná Emilie

36

darovala krev

1x

Koreš Bohumil

11

״

4x

Málek Jan

daroval krev

״
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4x

Hamerník Jos.

103

״

״

1x

Veselý Vlad.

100

״

״

10x

Dále bych uvedl zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků za přítomnosti člena
občanského výboru soudruha Rymeše.

Vítání dětí do života.
Dále přivítání dětí do života.
Uvedl bych narození dětí v r. 1981
Jana Kaserová

čp. 3.

naroz.

17. 3.1981.

Eva Hamerníková

103

״

8. 5.1981.

Lada Špačková

107

״

30. 6.1981.

Miroslava Partlová

53

״

21. 7.1981.

Jitka Šindelková

73

״

14. 8.1981.

Karel Bohdalem

65.

״

10.11.1981.

Sňatky
Radostnou zprávu bych uvedl uzavření manželství.
Byli to tito občané:
Veleba Aleš Heraltice 14. – Marie Chalupová

24.1.1981 uzavřely sňatek ve Stonařově.

Šindelka Miloš Heraltice 73 – Jitka Dokulilová

11.4.1981 uzavřely sňatek v Předíně.

Ježek Vlastimil Heraltice 29 – Božena Lorencová

7.11.1981 uzavřely sňatek v Heralticích.

Zlaté svatby v r. 1981.
Štěpničková Marie a Viktor Štěpnička

-

Pokojovice

Procházková Anastázie a Miloš Procházka

-

Pokojovice

Černohorský Josef a Olga Černohorská

-

Heraltice

Osobní návštěva členů sboru pro občanské záležitosti. Předání dárkového koše, kytice a
gratulace.
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Měsíční srážky.
Dále bych uvedl srážky během roku 1981.

Leden

naměřeno

48˙3 mm

únor

״

19˙4 ״

březen

״

46˙2 ״

duben

״

25˙2 ״

květen

״

40˙5 ״

červen

״

40˙5 ״

červenec

״

116˙5 ״

srpen

״

18˙5 ״

září

״

93˙9 ״

říjen

״

82˙8 ״

listopad

״

39˙2 ״

prosinec naměřeno

52˙1 mm

Škola v Heralticích je dvou třídní a žáků v r. 1981-1982.
je chlapců

26

děvčat.

21

celkem 47.

Do mateřské školy chodí 29 dětí

Obyvatelé obce
V naší obci Heralticích
V

״

je v 1981 = 432 obyvatel

Pokojovicích je v 1981 = 113 obyvatel.

Nejsmutnější zpráva je úmrtí našich občanů.
Bartáková Marie

zemřela

9. 1.1981 s Heraltic

Zikmundová Marie

״

22. 2.1981 s Pokojovic

Kuthanová Josefa

״

12. 3.1981

״

Vlková Anastazie

״

6. 5.1981.

״

50

Veselá Anna

״

16. 5.1981. s Heraltic

Vejslíková Marie

״

11. 6.1981.

״

Hájková Cecilie

״

24.10.1981.

״

Razítko Občanský výbor č. 5, Heraltice, MNV Okříšky
Podepsáni: Málková
Rymeš J.
St. Koukalová

Rok 1982.
Bytové zařízení
Doplňuji dodatečně seznam podle sčítání lidu 1.11.1980.
V naší obci Heralticích podle sčítání lidu, bytů, zařízení v bytech, dále aut, praček,
televizorů.
Domů trvale obydlených je
״

״

144

neobydlených

7

byty trvale obydlené

170

״

neobydlené

3

״

k rekreaci

9

obydlených místností

1

je

28 bytů

״

״

2

״

58 ״

״

״

3

״

42 ״

״

״

4

״

27 ״

״

״

5

״

15 ״

koupelny a sprchový kout má

137 bytů

vodovody mají

160 ״

ústřední a etážové topení má

90 ״

chladničky má

151 ״

pračky automatické
״

48 ״

jiné

112 ״

televizory barevné

9 ״

51

״

černobílé

139 ״

chaty, chalupy

1 rodina

motocykl má

44 osob

auta garážovaná

70 aut

״

negarážovaná

2 ״

obyvatel v obci k 1.11.1980 je
muži podle stáří narození

547 celkem
1920 a dříve

je

60

״

״

״

״

״

1921 – 1925

״

20

״

״

״

״

״

1926 – 1945

״

49

״

״

״

״

״

1946 – 1960

״

53

״

״

״

״

״

1961 – 1965

״

22

״

״

״

״

״

1966 – 1974

״

40

״

״

״

״

״

1975 – 1977

״

15

״

״

״

״

״

1978 – 1980

״

10

״

muži celkem

269

ženy narozené

1920 a dříve

je

80 celkem

״

״

1921 – 1925

״

16

״

״

״

1926 – 1945

״

57

״

״

״

1946 – 1960

״

53

״

״

״

1961 – 1965

״

13

״

״

״

1966 – 1974

״

38

״

״

״

1975 – 1977

״

12

״

״

״

1978 – 1980

״

9

״

ženy celkem

278.

ekonomicky aktivní
״

״

muži

je

136

ženy

״

117

celkem:

253

V naší obci pracuje

66 osob

v jiné obci

168 ״

v jiném okrese kraje

13 ״
52

״

6 ״

kraji

počet společně hospodařících domácností je

175

trvale obydlené domy podle stáří.
Od r.

1899

21 domů

je

1900 – 1919

7

״

1920 – 1945

41

״

1946 – 1960

27

״

1961 – 1970

44

״

1971 – 1975

15

״

1976 – 1979

13

״

2

״

1980

Tento výpis slouží v naší obci k porovnání jak si ekonomicky stojí v okrese a kraji.
Hospodaření sloučeného JZD bude na dalším listě.
Rok 1982. byl vyhlášen OSN rokem úcty ke stáří. V tomto roku v lednu je 50 výročí
přiženění do naší obce Ludvíka Ferdy s Opatova, který si vzal za manželku vdovu Marii
Krulovou, a byl to prvý člen do KSČ. Byl to rok 1932 a v příštích parlamentních volbách byly
prvé dva hlasy do KSŠ.
16 ledna byl prvý ples členů požární ochrany. Na tomto plese hrála hudba s Opatova
„Horalka“.
29 ledna byla výroční členská schůze SSM . Předseda byl zvolen Vrtal Jaroslav č. 33.
30 ledna byla výroční členská schůze ZO ČSCH. Zůčastnilo se 16 občanů a hosté. Za
občanský výbor se zůčastnil Rymeš Jindřich, a za OV ČSCH Doruška Václav s Chlístova.
Začátkem února bylo také školení CO v kulturním domě kam byly pozváni důchodci a
nevojáci a občané kteří měly zájem o toto školení.
Také byla zdravotní přednáška na NV kterou organizovala ZO ČČK. Přednášel MUDr
Mika s Okříšek. 13 února byl maškarní ples, na kterém hrála OB Valeč. 25 února byla
v kulturním domě vzpomínkový večer ke 34 výročí vítězného února.
V únoru je bez sněhu
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Volební program.
Místní výbor NF pořádal veřejnou schůzi v kult. domě, kde se projednávaly všechny
otázky volebního programu. Zůčastnilo se 30 osob. Přítomen byl tajemník MNV Okříšky a
zástupce okresu.
Na 8 března k MDŽ byly ženy pozvány do kulturního domu na oslavu. Recitovaly děti
s mateřské školky a děti se ZDŠ. V měsíci březnu je počasí střídavé deště se sněhem a je stále
studeno. Až v týdnu od 22 března se počasí lepší, oteplení je + 10 - + 12ºC, v noci mrazy
trvají – 3 - 5ºC. Ze soboty 27.3. na neděli 28.3. vstoupí v platnost letní čas a hodiny se
posunou o 1 hod. dopředu. 31 března byl v noci mráz - 5ºC a byl led na vodě Také tento den
byl opraven a postaven kříž u Loudilky, který byl o pouti 1981 rozbitý mládeží která šla ze
zábavy s Heraltic. Postavil tento kříž Vencovský Milan a Svoboda Josef s Heraltic.
Přišel měsíc duben a s ním v JZD přípravy na setí. Počasí je stále chladné, ale jaro se
nedá zdržovat. Polní práce začínají a na sobotu 3 dubna je vyhlášená národní směna. Místní
sbor požární ochrany organizuje brigádu do JZD na sběr kamene, které se zůčastnilo z řad
občanů a školní mládeže 39, kteří jsou organizováni v požární ochraně a ostatní občané
členové Národní fronty. Sebraly 16 fůr vleček kamene který použily u koupaliště na podklad
sportovní betonové plochy pro mladý dorost požární ochrany u koupaliště. Po neděli 4 dubna
byl týden před velikonocemi. Počasí se zhoršilo a ve středu 7 dubna se ochladilo a ze
zeleného čtvrtku v noci na Velký pátek napadl sníh. V noci byl mráz místy – 4 - 5ºC. Na
Bílou sobotu padal sníh. O velikonočních svátcích v neděli 11.4. a v pondělí 12 dubna byly
sněhové přeháňky, foukal studený silný vítr, ve dne byla teplota + 8ºC v noci mráz - 5ºC, a
byl na vodě led.
14 dubna v 19 hod. je v kulturním domě školení civilní obrany. Školení je povinné pro
ženy v domácnosti a důchodce. Promluvil MUDr Mika s Okříšek.
15 dubna SSM provedly úklid na vsi a kopaly jamky na výsadbu růží, které sázely ženy
ČSŽ.
18 dubna v neděli dopol. bylo chladno, sněhové přeháňky, odpoledne oblačno teplota
+ 11ºC.
24 dubna byla sobota byla vyhlášená brigáda na úklid návsi a stavba chodníku.
Zůčastnilo se této směny 40 občanů. V obci Pokojovice založily ZO zahrádkářů. Jednatelem
je zvolen Novák Milan.
30 dubna kdy končí měsíc duben byly sněhové přeháňky a chladno.
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Oslava 1 máje
Přišel první máj svátek práce byl oslaven v 7 hod. hudbou s místního rozhlasu.
Dopoledne padal silně sníh a déšť, odpoledne přeháňky a oblačno. V týdnu po prvém máji se
zlepšil, bylo teplé počasí teplota + 18ºC sucho
8 května jsme byly od nás v Jihlavě v Horáckém divadle na divadelním představení
„Babička“ od Boženy Němcové. Zůčastnilo se 46 osob. Všem se divadlo líbilo.
9 května byla oslava osvobození Rudou armádou a hudbou místního rozhlasu,
slavnostním projevem v kulturním domě, a pak lampiónovým průvodem přes vesnici.
Zůčastnilo se 100 osob. Žáku ze zdejší školy, členů požární ochrany, a ostatních občanů. Také
začlo pršet. Od této doby celý týden nepršelo, teplota + 23 - + 25ºC, až 19 května hřmělo ale
nepršelo, Byla jen slabá přeháňka. Také od 10 května byla na MNV po dobu 14 dnů Paní
s Třebíče s geodesie a zjišťovala u všech občanů správnost jejích nemovitostí. Ze středy 19
května na 20 května napršelo, takže se vegetace sebrala, která nutně potřebovala déšť. 22
května v sobotu odpoledne přišel lijavec s bouřkou, a hned teklo moc vody, brambory voda
vybrala, a přeprchá až do neděle v poledne, a odpoledne je počasí jasné a svítí slunce.
15 května jel Koukal Antonín č. 40. do SSSR na trase Praha – Leningrad, bylo to
letadlem družby na 8 dní a vrátil se 22 května. Poukaz dostal jako odměnu za celoživotní
práci v zemědělství a 25 let v JZD a dovršení 60-ti let jeho života. Tento poukaz rozdělila
kulturní komise JZD.
Koreš Arnošt byl k 60 tinám na 14 dní v Jugoslavii. Poukaz měl od Vodohospodářské
správy Třebíč kde pracoval.
Na 26 až 27 května členové požární ochrany u koupaliště stavěly sportovní betonovou
plochu, počasí bylo teplé a suché + 25 - + 28ºC. Až 28 května v poledne byla bouřka a odpol.
celé pěkně pršelo. 29 května to bylo v sobotu dopoledne ještě pršelo, odpoledne se vyčasilo, a
od té doby je pěkně. Na den 31 května je pěkně a teplota + 25ºC až 28ºC a začla senoseč
v JZD.
1 června bylo teplo + 28ºC až 30ºC. V noci byla teplota + 10ºC až + 14ºC, vláha byla a
tak v krátké době narostlo dostatek trávy, a tak začly kosit sena i ti občané kteří mají nějaký
pozemek to jsou zahrady a těžko přístupná místa pro stroje. 3 června byla teplota + 29ºC až
31ºC
Předseda občanského výboru Rymeš Jindřich hlásil místním rozhlasem, že nesmí psi
chodit po vsi a nebo dají pokutu. Počasí je krásné a jasno teplota ve dne dosahuje až + 32ºC,
seno se suší dobře, a počasí trvá do neděle 6 června když odpoledne přišla bouřka a přeháňka,
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a tím už se pěkné počasí pokazilo, a už se seno špatně suší. V pondělí 7 června o ½ 2 hod.
odpoledne letního času přišla bouřka a lijavec.

Zprávy MNV
Předseda občan. výboru s Rymeš Jindřich hlásil o nařízení ONV o sklízni sena
z nepřístupných ploch zemědělské technice a výkupu sena do státních skladů. Toto seno
vykupuje výkupní závod. Seno sladké je za 80 Kčs, kyselé za 50 Kčs. Od té doby jsou stále
přeháňky a bouřky počasí je nestálé a seno se nedá sušit. 15 června bylo chladno vnoci a ráno
v 5 hodin bylo + 5ºC a v poledne byla teplota + 12ºC.
Děti ze školy a mateřské školky jely do Jihlavy do Horáckého divadla na představení
„Babička“ a bylo jich 67. Tuto výpravu vedla Paní Marie Ježková č. 27.

Zahraniční zájezdy.
17 června jel František Novák a jeho Paní Žofie Nováková vedoucí Masny na zájezd do
Jugoslavie na 14 dní.
Také 15 června Jiří Baloun a jeho Paní Božena Balounová č. 66. jely na zájezd do SSSR
také na 14 dní na trase Kijev – Záporoží – Jalta – Moskva.
19 června pan Mátl natíral barvou elektrické sloupy aby nerezly. Počasí bylo přeháňka
zapoledne a pak teplo.

Zřízení autobusové linky.
14 června byla zřizena autobusová linka ráno v 8˙30 hod. který jel s Třebíče do Jihlavy,
odpoledne v 16˙30 hod rovněž Třebíč – Jihlava přes Okříšky – Heraltice.

Zrušení autobusové linky.
Tato linka Třebíč – Jihlava byla 22 června zrušena pro malý počet cestujících.
Také v tento den dorostenci požární ochrany získaly diplom za I. místo v soutěži od
okresního výboru požární ochrany.
23 června JZD nařídilo provést druhou okopávku řepy.
Od 23 června do 26 června celkem 4 dni se zůčastnilo 16 naších občanů zájezdu JZD na
Východní Slovensko Tatry a Dukla. V sobotu večer přijely ze zájezdu který se všem moc
líbil.
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cvičení s mládeží.
V neděli 27 června byla uspořádána od členů požární ochrany odpoledne v 13˙30 hod.
cvičení s mládeží, sportovní soutěž mladých požárníků. Odpoledne moc pršelo a tak se
přestěhovaly do kulturního domu. Poté následoval slib pionýru a jisker v obřadní síni MNV
Heraltice.
28 června moc pršelo a pak byly přeháňky. V úterý 29 června se počasí zlepšilo, a bylo
teplo + 21ºC a také trochu odpoledne šplíchalo. 30 června byl studený silný vítr a přeháňky.
Tak skončil měsíc červen, a sním konec školního roku.
Měsíc červenec nastoupil pěkným počasím. 1 července se zůčastnil František Kolář člen
JZD zájezdu svazu družstevních rolníku do Jičína na získání zkušeností aktivu sboru pro
občanské záležitosti. Zájezd byl moc pěkný a poučný.
Prvé tři dni byly krásné a teplé a v neděli 4 července opět pršelo. Kolář František
jednatel ZO ČSCH nechal vyhlásit na MNV zájezd do Českých Budějovic na výstavu „Země
živitelka“. Počasí bylo stále pěkné, v pondělí 12 července trochu pršelo, ale bylo to málo,
takže přišlo období sucha. Voda začla být vzácná. Místní národní výbor vyhlásil místním
rozhlasem o šetření vodou, a zákaz zalévání v zahradách, a umývání aut s vodovodu. Teplota
dosahovala denně + 25˚C až + 30˚C.
V týdnu od 13 července bylo suché a teplé počasí teplota dosahovala až + 32˚C, a
v sobotu 17 července na večer začlo trochu pršet. Až v neděli začlo pršet a pršelo dost.
V pondělí 20 července se počasí opět vyčasilo, a bylo pěkné letní počasí.
V úterý 21 července byla ráno mlha. Od středy pak byly bouřky a deštivo. V neděli 25
července bylo deštivo celý den.
Ke konci měsíce července se udělalo krásné letní a teplé počasí teplota dosahovala +
26˚C až + 30˚C. Byl čas sklízně otav v JZD, a ostatní občané sklízely otavy ze zahrad. JZD
zahájilo ke konci měsíce července žně sečením ozimého ječmene a pšenice a také trhání lenu.
Přišel měsíc srpen a sním teplé žnové počasí. Teploty rozdílné, ale dosahují až + 30˚C.
Prvého a druhého srpna bylo krásně a teplo, a třetího srpna bylo oblačno a 4 srpna v 11 hodin
letního času přišla silná bouře s prudkým deštěm. U Vrbatů č 33 udeřil blesk do elektrického
vedení a u Balounů č 66. rovněž také. Musely přijet elektrikáři s Okříšek aby toto opravily.
Od této doby každý den jsou bouřky s prudkými lijavci.
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Zájezd
Ve dnech 14 a 15 srpna bylo JZD s Okříšek na zájezdě na Chodsku, a od nás s Heraltic
se zůčastnilo 23 osob.
Tento zájezd byl průměrný pro neznalost Chodského kraje a povahy lidí. V týdnu od 16
srpna probíhají žně v plném proudu když je pěkné počasí, jenom že ono přes den prší a jsou
bouřky. Ve čtvrtek 19 srpna se v JZD vytrhal len na poli Široká, len se trhal celkem 18 dní.
V pátek 20 srpna odpoledne zase přišel prudký liják, který trval více jak hodinu, a voda která
nepršela probrala brambory a cesty. V sobotu 21 srpna se ochladilo a počasí se zlepšilo. JZD
24 srpna skončilo žně, a kombajny kteří v JZD sekly se vracely do svých JZD. V tomto týdnu
se pak sklízela sláma a otavy.
Místní sbor požární ochrany koupil pro organizaci starší nákladní auto. V sobotu 28
srpna místní org. českého svazu chovatelů jely na zájezd do Českých Budějovic na výstavu
„Země živitelka“. Tohoto zájezdu se zůčastnilo 46 osob. Celý den moc pršelo.
V neděli 29 srpna bylo opět pěkné počasí. V JZD se od 30 srpna začal sklízet len. Počasí
bylo pěkné, teplo a tak končil měsíc srpen.

Zahájení nového školního roku
Přišel měsíc září a od 1 září bylo pěkné počasí a pout přede dveřmi. Do naší školy
nastoupil na nový školní rok nový řiditel s Přibyslavic Dr. Karel Tomek a děti šly do školy
kde bylo vítání prvňáčků od členů občanského výboru. Práce bylo dost, stále se sklízela ještě
sláma a len, a v pátek 3 září sportovci letos držely taneční zábavu, a v sobotu 4 září také se
tančilo. Počasí bylo teplé letní počasí pout se vydařila. Od 6 září JZD začlo sbírat brambory
kombajnem a ručně. Přišly žáci ze škol. Ženy členky JZD třídily tyto brambory od 7 hod. ráno
do 17 hod. odpoledne.

Místní knihovna
Zdejší knihovnice Jarmila Bohdálková dostala od místních organizací národní fronty
příspěvek po 50 Kčs a tím se sešlo 700 Kčs, za které nakoupila do knihovny dětské knihy a
pohádky. Počasí bylo pěkné, a tak práce ubývalo, že se každý den pracovalo. Od 13 září se
v JZD započalo sít žito a pšenice. V noci na 23 září začlo mírně pršet. Poté ráno začlo hustě
pršet a sběr brambor se musel přerušit. Přišel také velký a silný vítr tak, že spadlo moc ovoce
se stromů.
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úroda ovoce
V letošním roce byla velká úroda ovoce hlavně jablek všech druhů (odrůd) jak letních
tak i pozdních, hrušky letos nebyly, švestek také méně. Letošního roku také bylo hodně třešní.
Přišel měsíc říjen a počasí bylo přechodné stále se sbíraly brambory a sely se ozimy. Na den
15 října se zaselo poslední žito a pšenice
Občanský výbor vyhlásil na 16 října brigádu NF na úklid prostranství na návsi. Této
brigády se zůčastnil SSM v plném počtu.
V JZD se v pondělí 18 října vybraly poslední brambory Průměrný výnos s 1 ha byl
196˙60 q
19 října traktoristé JZD vozily s Třebíče-Boroviny kostky na silnici před kostelem,
dovezlo se 5 fůr t.j. 100 m2.
Od 19 října se započalo se sklízni řepy, která byla rozdělena na členy JZD na délky,
které byly 2 řádky.

Veřejná schůze
25 října byla pořádána národní frontou veřejná schůze, na které promluvil předseda
národního výboru Okříšky Bulant, tajemník národního výboru Vejmelka, a zástupce
národního výboru pro Heraltice Pečta. Byly projednány zprávy národního výboru, a jednalo
se o místo pro Jednotu. Od 25 října bylo to v pondělí se započalo s bouráním Marešova domu
č. 17 který byl vykoupen za 58.000 Kčs, protože byl neobydlen.
Toto stavební místo bude použito na stavbu Jednoty.
V tomto týdnu se v JZD svážela s pole řepa ke kravínu.
Počasí v tomto týdnu je mlhavé.
Přišel měsíc listopad – památka zemřelých. Občané ozdobily hroby kyticemi a
chryzantémy svých věrných zemřelých
Počasí bylo krásné slunečné a teplé + 15˚C, až v týdnu po prvním listopadu se ochladilo,
a 6 listopadu byl prvý mráz. V noci byl - 6˚C.
4 listopadu byla schůze Jednoty v pohostinství.
28 listopadu byla brigáda Sokola, a kopaly zdi na cihly u Marešů na stavbu šatny na
hříšti.
K Musilové louce JZD rozoralo cestu která sloužila několik staletí na pole a s pole a
lesa.
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Přišel měsíc prosinec, a sním místní zvyky chozením sv. Barbory a Mikuláše k malým
dětem kterým nosily dárečky v dobrotách. Počasí je pěkné teploty dosahují ve dne + 8˚C,
v noci pak je nejvyžší teplota - 7˚C takže jsou velké výkyvy v teplotách.
Některý den bylo mlhavo, a padal sníh s deštěm.
Vánoční svátky byly pěkné, počasí přálo napadl sníh 6 cm, a trochu mrzlo takže bylo
sucho na vánoční svátky
Vodárna Třebíč uzavřela pro spotřebitele v Heralticích vodu která netekla 3 dni právě od
Štědrého dne do konce vánočních svátků s výmluvami že město Třebíč má málo vody. Tak že
v naší obce Heralticích jí musely ušetřit, a voda se musela do domácností nosit ve vědrech ze
studně ve vsi, kde je také vody málo. Voda se musí nabírat hákem a nedalo se nic nabrat.
Po vánočních svátcích se lidé těšily na poslední den v roce, kdy se slaví Silvestr a přivítá
se Nový rok.

Hospodaření JZD.
Nyní bych ještě uvedl hospodářské výsledky JZD 1982.
Obiloviny průměl 1/ha

45˙80 q

hrách

27˙-

len stonky

35˙80 ״

 ״semeno

״

5˙40 ״

brambory

196˙60 ״

řepa

825˙50 ״

Dojivost na krávu
״

״

9˙51 l

/den

3004˙-

/ rok

״

Přírustky ŽV.
přírustek skotu
״

prasat

/den

53˙70 dkg

/den

49˙40

ekonomické ukazatele
náklady plán byl

53699

 ״skutečnost

54727
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״

dodávky obilovin splněny
״

ŽV.

100

״

93˙9

%
%

Měsíční srážky
Dále bych uvedl průměr měsíčních srážek 1982.
naměřeno

50˙6 mm

únor

״

6˙3 ״

březen

״

46˙3 ״

duben

״

23˙4 ״

květen

״

66˙6 ״

Červen

״

63˙4 ״

červenec

״

56˙5 ״

srpen

״

121˙2 ״

září

״

46˙1 ״

říjen

״

36˙

listopad

״

11˙8 ״

prosinec

״

36˙3 ״

Leden

״

naše škola
Škola v Heralticích zůstává dále dvojtřídní do které chodí děti z Hvězdonovic,
Pokojovic a místní Heraltic.
Žáků 1982 – 1983
chlapců

31.

děvčat

18

celkem

49

Obyvatelé.
V naší obci Heralticích je v r. 1982
״

Pokojovicích ״

obyvatel

״

obyvatel

sňatky 1982.
Radostnou zprávu bych uvedl uzavření manželství 1982.
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Byli to tito občané:
Kabelka Karel Heraltice 75. – Dagmar Vodráková Třebíč 503. uzavřely sňatek v Třebíči
20.2.1982.
Luboš Studený Prostějov Okružní 67 – Eliška Balounová Heralt. 66 uzavřely sňatek
v Třebíči 3.4.1982.
Ing. Jiří Jirkovský Heraltice 94. – Hana Jílková Brno, Leninova 108. uzavřely sňatek
v Brně 25.9.1982.
Jaroslav Povolný Jihlava Polní 4b. – Jana Karbanová Heraltice 70. uzavřely sňatek
v Jihlavě 16.10.1982.

Úmrtí našich občanů.
Nejsmutnější zpráva je úmrtí našich občanů. 1982.
Číhalová Marie

Heraltice 44.

zemřela

12. 1.

v Třebíči.

Bohdálková Julie

״

58.

״

1. 2.

v Heralticích.

Fučíková Marie

״

33.

״

7. 2.

v Třebíči.

Švaříček Jan

״

92

״

17. 3.

v Třebíči.

Kaserová Božena

״

3.

״

9. 5.

v Heralticích

Kavalírová Klotilda

״

45.

״

1. 8.

v Třebíči.

Kučera Jaroslav

״

22

״

25.11.

v Třebíči.

Vítání dětí do života.
Vítání dětí do života se provádí s naší obce, Pokojovic, Hvězdonovic a Zašovic.
Dále bych uvedl narození dětí v r. 1982.
Jiří Šindelka čp. 73.
Lukáš Veleba čp. 14.

narozen 28. 7.1982 v Třebíči.
״

1.12.1982. v Třebíči.

Schváleno dne 20.4.1983
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Razítko Občanský výbor č. 5, Heraltice, MNV Okříšky
Podepsáni: Málková
Rymeš J.
St. Koukalová

Rok 1983.
Úvod
Rok 1983 byl vyhlášen vládou ČSSR a ministerstvem kultury ČSR rokem českého
divadla, kdy v měsíci listopadu bude oslava 100 let Národního divadla a znovu otevření po
restauraci tohoto kulturního stánku Národního divadla.

místní zprávy
1 ledna bylo počasí polojasné, byl příliv studeného větru od severu slabé sněhové
přeháňky teplota - 2ºC - 5ºC
V prvním týdnu bylo stále počasí přeháňkové a chladno. Na sobotu 22 ledna byl místní
ples požární ochrany, hudba hrála Rytmus Výčapy. Počasí bylo ke konci ledna větrné až 25 m
za vteřinu, mlhy a přeháňky.
29 ledna byla výroční schůze ZO ČSCH v kulturním domě. Členská základna se zvýšila
ze 17 členů na 22 členů, a přijaly nový závazek na odpracování nejméně 100 pracovních
hodin na stavbě Jednoty, kterou potřebuji všichni občané této obce. V zemědělství odpracují
více hodin, podle potřeby JZD. V r. 1982. odpracovaly při pomoci v zemědělství 2920 hod. a
sklidily 160 q sena s nepřístupných ploch těžké zemědělské technice.
Přišel měsíc únor, a počasí byl větrné. a studené.
Na den 2 února bylo v pohostinství Jednoty školení CO, které bylo povinné pro ženy
v domácnosti a důchodce.
Napadl do rána sníh do 10 cm který zůstal ležet.
Pole jsou přikryty sněhem tak že se staré lidové pořekadlo uplatnilo, že únor bílý – pole
sílí, aby byla zimní vláha. V noci na sobotu na 12 února napadlo půl metru sněhu, takže se
muselo hodně prohazovat. V sobotu pak ve 12 hod. začaly po vsi chodit maškary, a nosily
pozvánky na maškarní les, který se konal 19 února v kulturním domě ve 20 hod. Ve středu
v noci na 16 února byl silný mráz místy bylo - 18ºC až - 26ºC. Ve čtvrtek 17 února bylo
mírněji - 16ºC
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Poslední týden v únoru bylo mírné počasí bylo oteplení a sníh tajil, který napadl
začátkem února, teploty ve dne byly + 5ºC v noci pak byl mráz do - 10ºC.

Únorové události
Ve významné únorové dny k 35 výročí vítězství pracujícího lidu byly vyvěšena na všech
hlavních budovách státní vlajky.
Měsíc březen byl ve znamení zlepšení počasí. Sníh který celý měsíc únor ležel na polích
se pomalu strácel a s polí a odešel pro teplé počasí, které přinášel jihozápadní vítr a tak ve dne
byla teplota + 7ºC a v noci - 5ºC.

Oslava MDŽ
Občanský výbor uspořádal oslavu MDŽ v kult. domě.

Veřejná schůze
7 březen v pondělí byla v kulturním domě veřejná schůze na které byly zástupci
Místního národního výboru Okříšky. Schůze se zůčastnilo 35 občanů a byly vzneseny dotazy
ohledně stavby Jednoty, a polních cest které JZD rozoralo. Byla rozorána cesta k Musilové
louce a na Šibený kopec k Pokojovicím. Také byla projednávána otázka nového autobusového
spojení přes Heraltice
V úterý 22 března byla schůze Jednoty v kulturním domě. Zůčastnilo se 50 osob.
V pátek 25 března bylo doškolování řidičů v kulturním domě, kterého se zůčastnilo 50
osob. Byla probírána vyhláška č. 80 a č. 100 sb.
1 dubna to bylo na Velký pátek celý den moc pršelo, na Bílou sobotu se počasí
dopoledne lepšilo, a odpoledne svítilo slunce. O velikonočních svátcích bylo polojasno a
většinou pršelo, teploty + 9ºC až + 13ºC.
V týdnu po svátcích bylo přeháňkové počasí a od 9 dubna v týdnu padal sníh.

Brigáda NF
Na sobotu 16 dubna byla vyhlášená občanským výborem brigáda na úpravu návsi. Sešlo
se 50 mužů zasazovaly se obrubníky na chodníky a silnici okolo hospody č. 46.
19 dubna JZD začlo sít len. Letošního roku začly sít jařiny koncem března, a když bylo
pole připravené tak začlo pršet a tak to šlo těžko že stále pršelo a padal sníh.
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Jarní práce v JZD.
Jařiny JZD doselo 20 dubna a řepu ku krmení zasely 23 dubna na všech farmách.
Od 24 dubna bylo počasí už lepší, oteplilo se bylo krásné jarní počasí. Teploty
dosahovaly až + 22ºC, v noci pak jen + 5ºC. Brambory JZD začlo sázet 20 dubna
v Zašovicích, a od té doby se sází denně.
Třídilo se již už v zimě, protože brambory byly nahnilé. 23. dubna byla opět brigáda NF
a sešlo se zase hodně brigádníku na úpravu vsi, a kopalo se od rána 7 hodin přes poledne až
do 17˙30 hodin večer. Celkem víc jak 10 hodin.

Oslava 1 máje
Tak končil měsíc duben a přišel očekávaný měsíc květen a s ním oslava 1 máje – svátku
práce, který se slavil letošního roku v neděli ráno budíčkem z místního rozhlasu. Poté někteří
občané jely na oslavu do okresního města Třebíče, a někteří do Okříšek, kde byla také oslava
a průvod.
Na tento den 1 května bylo pěkné počasí teplo asi + 18ºC. K večeru pak se dalo do deště
a pršelo celou noc až do pondělí poledne, odpoledne se počasí lepší. V týdnu místy přeháňky
a v neděli 8 května opět přeháňky, v pondělí na den 9 května byl den osvobození Sovětskou
armádou, celý den moc pršelo.

oslava dne vítězství.
V sobotu večer 7 května byla oslava vítězství v kulturním domě ve 20 hod. a pak
lampionový průvod po vsi. Zástupci svazu požární ochrany, a svaz socialistické mládeže
nesly v průvodu státní vlajky ČSSR a SSSR. V měsíci květnu jsou prvé dny od začátku
měsíce dešťové přeháňky a chladno, takže stromy které kvetly tak květy opršely jako třešně a
švestky. Až v týdnu od 9 května se počasí lepší a je oteplení až + 24ºC a JZD v pondělí
dosázely brambory. Tím že více pršelo už začíná senoseč, protože trávy narostlo více jako
jiná léta. JZD zahájilo senoseč na louce ve Služanové 19 května. Celý týden od 15 května je
pěkné počasí a teplo a jasno Začalo se kosit žito na sušení a krmení.

kulturní akce
V sobotu 14 května bylo 45 občanů obce v Horáckém divadle v Jihlavě na představení
„Vojnarka“. Bylo to drama a představení se všem líbilo.
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Místní ZO Sokol hraje kopanou, ale nikde sportovní utkání nevyhrává. Vrtal Mirek
chodí pískat jako rozhodčí fotbalové zápasy.
V pátek 20 května se započaly na vozovce ke kostelu přípravy na dláždění. Zúčastnil se
Krul Alois a jeho syn Jaroslav a Koukal Antonín. V sobotu 21 května se pokračovalo o
kostela se 7 lidmí. Počasí se začlo kazit byla velká mračna, ale nepršelo. Až v neděli 22
května začlo přeprchat a v pondělí 23 května pršelo celý den. V úterý 24 května pršelo opět.
Od nového jízdního řádu opět nebyla zavedena nová autobusová linka s Okříšek přes
Heraltice na Jihlavu 8˙45 hod. ráno. Ve čtvrtek opět celý den hodně pršelo, teplota + 18ºC a
v pátek 27 května byly přeháňky a chvíli bylo bez deště, v sobotu 28 května bylo jasno a
chladno.

senoseč
V následujícím měsíci červnu bylo krásné letní počasí, teploty dosahovaly + 25ºC až
+ 30ºC. JZD sklízelo seno a jednotliví občané také sklízely seno ze zahrad, příkop u silnic a
ze všech ploch zemědělské technice nepřístupné. V průběhu června byly všichni majitelé
osobních automobilů z Heraltic na technických prohlídkách v Želetavě a Třebíči. V neděli 5
června pořádala ZO ČSPO u koupaliště k mezinárodnímu dni dětí oslavu. Na programu byla
soutěž požárních družstev, zábavné hry a ukázka staré techniky. Bylo zajištěno občerstvení a
hudba. Večer v 18 hod. byla větrná bouře s deštěm a poté se ochladilo. V pondělí 5 června
bylo chladno, teplota dosahovala + 22ºC, ale počasí se lepšilo, opět svítilo slunce. Ve čtvrtek
9 června přišla odpoledne v 17 hod. velká bouřka provázená prudkým lijavcem. Ve chvíli
teklo vody jako řeka když se rozvodní. V sobotu 10 června bylo opět pěkné počasí. Teplota
+ 28ºC. V týdnu od 12 června celý týden pršelo. V neděli 19 června celý den pršelo. V sobotu
18 června pořádal T.J. Sokol taneční zábavu v kulturním domě. Pernička Vlasta začíná stavět
rodinný domek v Podemlýně.
V červnu se také stavěl most v Podemlýně u Ramachových, a na rozcestí mezi
Podheralticemi a Pokojovicemi. 21 června byla velká bouře a povodeň. Cesty byly moc
vybrány, a zbylo jen holé kamení a výmoly. 29 června byla schůze sboru pro občanské
záležitosti k ukončení školního roku v místní škole. Učitel s Třebíče Adolf Chudoba odešel do
důchodu.
Následující měsíc červenec byl ve znamení pěkného a teplého počasí. V noci byla
teplota až + 19ºC, ve dne dosahovala + 28ºC až + 32ºC. V JZD končí sklízeň sena, a započaly

66

otavy, které se dobře sklízely. A také začly v týdnu od 4 července do 10 července sklízeň
ozimého ječmene. U kostela končí v tomto týdnu dláždění cesty.
Od této doby bylo počasí teplé a suché. V JZD se sklízejí otavy které dobře schnou jaká
je teplota.

Zahájení žní
Od 15 července JZD zahájilo žně sečením ječmene a pšenice.
Výnos dosahuje 48 q z 1 ha. Ostatní občané také sekly otavy, protože suchem prahly.
Teplota dosahovala až + 34ºC, v noci dosahovala teplota + 21ºC. V Praze-Karlově naměřily
až + 38½ºC. Takový byl celý červenec. Také se v JZD začal trhat len od 20 července. Tak
končil za sucha měsíc červenec. Následující měsíc srpen se už počasí horší. Od úterý 2 srpna
začíná pršet, a jsou časté přeháňky, tak že se žně přerušily. Prší celý týden. Žně skončily
v polovině měsíce srpna, a tak se sklízela sláma s polí. Sláma se na poli řezala, a skládala na
půdu pro krmení dobytka a také sběrnými vozy se svážela do stohu, až do konce měsíce
srpna. Len se letošního roku trhal do 13 srpna.
Ke konci měsíce už se len váže do otýpek ručně a odváží se do kolny, a také do tírny do
Domanínku, který je až u Bystřice n Pernštejnem. Na začátku měsíce září se začínají sbírat
brambory v JZD a také 4 září máme pouť.

místní pouť
V pátek 2 září byla už taneční zábava kterou pořádaly mladí.

Zahájení školního roku.
1 září začíná nový školní rok 1983-1984. Nastoupila nová Paní učitelka jménem
Brancuzská z Hvězdoňovic. Dětí bude celkem 49. Z toho 18 děvčat a 31 chlapců. Druhý den
3 září byla taneční zábava pořádaná členy požární ochrany. Počasí bylo pěkné, ale v sobotu
3 září odpoledne pršelo. V neděli 4 září byla pouť, a počasí bylo pěkné. Pro radost dětí byl
v obci řetízkový kolotoč, malý kolotoč a 2 střelnice. V týdnu po pouti se v JZD začly sbírat
brambory, a také třídily na další sadbu a jedlé pro spotřebitele. Začaly také sít ozimé směsky
na jarní krmení a ozimý ječmen.
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Zájezd.
V sobotu 9 září byl zájezd do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka“. Bylo
celkem 40 občanů. 14 září JZD už má zaseto 60 ha ozimů. V pátek 16 září odpoledne začlo po
delším čase pršet, a napršelo 17 mm.

Podzimní práce.
V sobotu 17 září už neprší je oblačno a chladno. V neděli už počasí je ustálené a neprší.
Brambory se stále sklízí i len. Jiné zprávy v září už nejsou až na přípravu našich branců kteří
1 října nastupovaly na vojenskou presenční službu. 10 října se zaselo poslední obilí. V pátek
14 října se dobraly poslední brambory. Na ukončení byla uspořádána dobírka na poli u lesa
v Hádkách.
Počasí je suché které se střídá s velkými změnami, že jsou velké chladna, prší jen málo.
Také byla zřizena nová autobusová linka s Třebíče v 16˙30 hod. že se jede přes Zašovice do
Kněžic – Brtnice – Jihlavy a na rozcestí se vystoupí a přesedne se na nový autobus od Jihlavy
na Heraltice v 17 hod. Ze dne v noci 22 října na 23 října byl mráz, který byl letošního roku
druhý. Ovoce hlavně hrušek se urodilo dost. Jablek méně, ale švestek je také dobrá úroda, a
také ořechu se dost urodilo.

Veřejná schůze
V pondělí 24 října byla veřejná schůze KSČ v 19 hod. v kulturním domě, řečníkem byl
Pečta Stanislav a Hobza Jaroslav. Zůčastnilo se 31 občanů. V sobotu 29 října byla občanským
výborem a MVNF vyhlášená Národní směna na úklid návsi, čistění šachet a budování
chodníků.
Zůčastnilo se hodně mládeže i dospělých. Na konec měsíce října se počasí zhoršilo, bylo
chladno a přeprchalo. Následující měsíc listopad byl ve znamení památce zemřelých. (Všech
svatých) Lidé vyzdobily hroby všech zemřelých kyticemi a věnci. Počasí bylo pěkné teplota
dosahovala + 15ºC. Ve středu na dušičky bylo krásné letní počasí, bylo jasno a teplo, teplota
dosahovala + 18ºC. Ve čtvrtek 3 listopadu byla mlha a chladno. Od této doby jsou každý den
mlhy. V úterý 8 listopadu byla výroční schůze Jednoty v kult. domě s celým programem.
Pokračují stále mlhy teplota dosahuje + 12ºC, a je sychravo. Z pátku 11 listopadu na sobotu
12 listopadu se vyjasnilo a byl mráz který dosáhl - 9ºC. Zatím je sucho a mráz.
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kulturní akce
V neděli 13 listopadu místní svaz požární ochrany pořádá estrádu v Kult. domě na
melodie „Karla Hašlera“ a Františka Kmocha“. Účast 100 osob. Organizace požární ochrany
na tento podnik doplatila 700 Kčs. Vstupenky byly za 15 Kčs a účast malá. V úterý 22
listopadu byla v naší obci zdravotní přednáška, které se zůčastnilo 20 občanů. Přednášel
MUDr Mika s Okříšek a přednášel na téma choroby páteře a kloubů. Tuto přednášku pořádala
místní organizace Československého červeného kříže v obřadní síni MNV. Od pondělí 21
listopadu je poprášek sněhu a mráz dosahuje - 10ºC. V pátek 25 listopadu začal padat sníh
s deštěm, a namrzalo tonak že bylo kluzko. V sobotu 26 listopadu pak pršelo, a pršelo až do
neděle 27. V sobotu 26 listopadu také byla výroční schůze členů požární ochrany.
Přede dvěma léty prodal Jiljí Brychta č. 35. své neteři Miluši Maceákové – rozené
Brychtové domek.
V průběhu letošního roku se zůčastnilo 8 občanů rekreace v Bulharsku. Během letošního
roku se rozvedly 4 manželské páry a jsou to tito občané. Plačkovi, Maceákovi, Kloudovi a
Niederlovi.
Místní sportovci postavily na hříšti šatny a sociální zařízení.
18 listopadu bylo v Praze ke 100 výročí otevřeno po sedmiletém přerušení na úpravách
opět Národní divadlo za slavných fanfárů s opery „Libuše od Bedřicha Smetany, divadelní
představení „Naší Furianti.“ Také se hrálo na Nové scéně „Strakonický Dudák“
Nastávající měsíc byl prosinec byl ve znamení kouzla vánoc a dárku. V pondělí 5
prosince chodily členové požární ochrany za Mikuláše a nosily dárky dětem v naší obci.

Sociální výpomoc.
V této době sbor pro občanské záležitosti rozdělily pro naše staré občany s nízkými
důchody jednorázovou peněžní odměnu na přilepšenou k vánocům. Rozděleno bylo 19.100
Kčs. Počasí bylo nestálé, střídalo se sněžení s deštěm. Noční teploty byly - 3ºC až - 6ºC. Tak
se vyznačil měsíc prosinec. Poslední den v roce se veřejně neslavil, sledoval se program
v televizi.

Výnosy JZD
Nyní bych uvedl hospodaření JZD za uplynulý rok.
Obiloviny plán 47˙4 q a skutečnost byla průměr 45˙4 q, tak že byl výnos o 2 q nižší.
Hrách byl plán 30˙ q, a skutečnost byla 33˙4 q, zase výnos o 3˙40 q vyšší.
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Řepka byla 33˙9 q. Brambory plán 220 q a skutečný výnos byl 135 q z 1 ha.
Len stonky plán 40 q a to dodrželo na stejné výši. Tržba za len byla průměrná třída 1˙50.
Užitkovost krav byla 3.329 l mléka průměr na dojnici za r. 1983.

Sňatky
Nyní bych uvedl osobní zprávy v r. 1983. Sňatek uzavřely tito mladí lidé.
Karel Böhm Stařeč 146. Květuše Bartáková Heraltice 61. Sňatek uzavřely 19.3.1983
v Třebíči.
Bohuslav Fiala Okříšky Gotwaldova 384, Hana Ježková Heraltice 27. sňatek uzavřen
30.4.1983. v Okříškách.
Jaroslav Římský Velký Týnec č. Krčmáň, Jana Karafiátová Heraltice 62, sňatek
uzavřely 14.5.1983. Ve Velkém Týnci.
Další sňatky.
Miroslav Ježek Heraltice 101. Drahomíra Fučíková Heraltice 20, sňatek uzavřely
5.11.1983 v Okříškách.
Josef Maceják Heraltice 35. Josefa Baudyová Blansko, sňatek uzavřely 17.12.1983
v Jihlavě.

narození dětí
Dále bych uvedl narození dětí v r. 1983.
Vítězslav Honig narozen 30.4.1983 v Třebíči. Heraltice 108. rodiče František a
Jaroslava Honigovi.
Barbora Velebová narozená 15.4.1983 v Třebíči. Rodiče Aleš a Marie Velebovi
Heraltice 14.
Erik Böhm narozen 25.8.1983 v Třebíči rodiče Karel a Květuše Böhmovi Heraltice 61.
Nyní zaznamenám nejsmutnější události v Heralticích a Pokojovicích 1983.
Dominik Karban Heraltice 56, zemřel 17.3.1983 v Heralticích 94 let.
Vincenc Brychta Heraltice 3. zemřel 3.3.1983 v Moravských Budějovicích 84 let.
Jan Fučík Heraltice 16. zemřel 13.8.1983 v Třebíči 84 let.
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Josef Bobek Pokojovice č. 2. zemřel 27.5.1983 v Třebíči 72 let.
Marie Svobodová Heraltice 96. zemřela 7.9.1983. v Třebíči 80 let.
Anežka Vybíralová Heraltice 11. zemřela 29.9.1983. v Třebíči 78 let.
Jiljí Boudný Heraltice 69. zemřel 24.12..1983. v Třebíči 65 let.

Životopis
Životopis zemřelých občanů.
Karban Dominik zemřel ve věku 94 roků. Byl krejčím šil ochotně místním a jiným
občanům, měl hospodářství 3 ha pozemků na kterých do založení JZD hospodařil. Byl
vdovcem od r. 1955.
Vincenc Brychta zemřel ve stáří 84 roků, byl sám a byl svobodný dříve byl s bratrem
jménem František a měl hospodářství 15 ha. Pro stáří pozemky zabralo JZD které obdělává, a
nyní měl 2 koně, obdělával občanům zahrady a záhumenky a tím se živil, měl těžký život.
Svobodová Marie zemřela ve věku 80 roků. Byla švadlena která ochotně šila místním
ženám měla živnost a pozemek 0˙20 ha. Byla 20 let vdova.
Vybíralová Anežka zemřela ve stáří 78 roků, byla provdána u Vybíralů č. 46. Nyní před
důchodem byla vedoucí Pohostinství Jednota. Děti neměla a vychovala schovance Koreše
Arnošta u kterého teď několik roků bydlela od vstupu do důchodu.
Fučík Jan byl členem JZD pracoval v rostlinné výrobě až do své nemoci. Dříve také
hospodařil soukromně. Zemřel ve stáří 84 roků.
Bobek Josef Pokojovice č. 2 byl členem JZD a pracoval v rostlinné výrobě až do svého
stáří. Dříve hospodařil soukromně.
Boudný Jiljí zemřel ve stáří 65 let. V mládí byl zaměstnán u Rolnické pojišťovny
v Brně. Poté byl po válce 1945 správcem hospodářské družstva v Okříškách. Po několika
létech byl zaměstnán u Osevy v Jaroměřicích jako agronom. V r. 1959-1961 byl předsedou
JZD u nás doma v Heralticích. V r. 1962 se utvořila Výrobní zemědělská správa v Třebíči, a
byl přeřazen zase jako instruktor. Od r. 1965 byl opět předsedou JZD u nás v Heralticích až
do r. 1974. Pak byl ustanoven jako hlavní zootechnik v Rokytnici n. Rok. To mu bylo 55 roků
a tak 5 roků dojížděl do Rokytnice, v době zimní autobusem přes Třebíč, v létě pak na jízdním
kole denně. Po odchodu do důchodu v 60 létech pracoval jako dělník na NV v Okříškách až
do své nemoci. Byl také mnoho let vedoucím záložny v Heralticích

71

klímatické podmínky.
Dále ještě klimatické podmínky během roku 1983.

Leden

53˙4 mm

červenec 22˙6 mm

únor

40˙8 ״

srpen

37˙2 ״

březen

22˙7 ״

září

43˙5 ״

duben

64˙6 ״

říjen

21˙9 ״

květen

74˙5 ״

listopad

21˙6 ״

červen

91˙8 mm

prosinec

27˙ mm

26.4.1984 schváleno
Razítko Občanský výbor č. 5, Heraltice, MNV Okříšky
Podepsáni: Rymeš
St. Koukalová
Málková

Rok 1984.
Zahájení roku.
Rok 1984. Byl vyhlášen vládou ČSR rokem české hudby, která byla zahájená
Smetanovou operou „Prodaná nevěsta“. V měsíci březnu by se dožil hudební skladatel
Bedřich Smetana 160 let a v květnu 100 výročí úmrtí. Počasí bylo střídavé mrzlo a padal sníh.
V sobotu 28 ledna byl v Kulturním domě ples, který pořádal svaz požární ochrany. K tanci a
poslechu hrála hudba Profil s Třebíče. Skladby hrála pro mladé a starší.
18 února byl maškarní ples na kterém hrála hudba OB Nová Říše. Oba plesy byly hojně
navštíveny , a všem se líbily.

Únorové události
V sobotu 25 února byla slavnostní schůze k vítěznému únoru. Měsíc březen je měsícem
knihy a požární ochrany. V sobotu 3 března chodily maškary, které pořádaly opět svaz
Požární ochrany.
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Veřejná schůze
V pondělí 12 března byla schůze KSČ v kulturním domě. Počasí bylo chladné a suché,
teploty dosahovaly denní + 5ºC a v noci od - 5ºC - 10ºC. Až poslední týden v březnu se
oteplilo, a ve dne teplota dosahuje až + 14ºC, a v noci 0º - 2ºC. Ve čtvrtek 29 března byla
teplota + 17ºC a jasno. Druhý den 30 března se ochladilo a začalo pršet a s deštěm padal sníh,
takže bylo moc špatné počasí.
Ve čtvrtek také MNV Okříšky vybíral domovní daně od poplatníku a poplatek ze psů
činil 30 Kčs. V sobotu 31 března byla pracovní sobota. Takové studené počasí trvalo celý
týden, že mrzlo v noci až - 10ºC, a teprve až 6 dubna se počasí zlepšilo, a už nepadal sníh. A v
sobotu 7 dubna byla teplota ve dne + 12ºC. V pátek 6 dubna byla schůze všech členů
občanského výboru vedená Jindřichem Rymešem.

Brigáda NF
7 dubna byla brigáda NF na úklid návsi. Zúčastnil se SSM v plném počtu.
V pátek 13 dubna od 16 hodin byla brigáda na úklid návsi a vykopávání stružek pro
obrubníky.
V sobotu 14 dubna byla opět brigáda a kladly se obrubníky a zabetonovávaly. Sešlo se
jích 25 osob. Počasí se vylepšilo, sluníčko hřálo bylo jasno, a teplota dosahovala + 18ºC.
V noci ze 16 na 17 dubna se ochladilo, a padal sníh. Takže ráno bylo bílo a ležel sníh, teplota
v noci byla + 2ºC. Ke konci měsíce dubna bylo počasí střídavé. V JZD se selo jarní obilí a
len. Letošního roku tyto jarní práce trvaly dlouho pro špatné počasí, tak že se třídily brambory
na sadbu. Ke konci měsíce dubna pršelo a bylo chladno. V pondělí 30 dubna měl pohřeb
František Hakl č. 52, a ten den moc pršelo.

Oslava 1 máje
Na úterý 1 května se počasí zlepšilo, a slavil se svátek práce v okresním městě Třebíči a
také v Okříškách byly průvody. V neděli 6 května děti ze školy a školky byly v Jihlavě na
divadle, kde Horácké divadlo uvádělo pohádku „Jak Krakonoš vedl válku s Trautamberkem“.
Všem se pohádka líbila. Zůčastnilo se 60 dětí s rodiči.
V úterý 8 května byla v kulturním domě slavnost za osvobození Rudou armádou za
dobu 39 let. Po slavnosti byl lampionový průvod a ohňostroj. Vypáleno bylo 15 raket všech
barev. Zůčastnila se škola, svaz požární ochrany a ostatní občané. Do rána na 9 května napadl
sníh, a držel 3 dni.

73

Práce v JZD
V pátek 11 května JZD mělo brigádu s dílny a kanceláře na sběr kamene. Sbíraly kámen
u Hranic na pšenici, a Nadežlíbky na leně. V sobotu 12 května a v neděli 13 května moc
pršelo, a bylo chladno. V týdnu od 14 května byly bouřky a déšť, v sobotu 19 května už bylo
pěkné počasí, teplota dosahuje + 23ºC. V JZD se sbírá kámen na zasetých polích jařinami, a
přichází dost lidí na pomoc.

Práce NV
23 května čistily ve Vývozy příkopy a nakládaly to nakladačem, a vozilo se to na úpravu
návsi kde bude park. Také ještě v pátek 25 května pokračovaly.

Dětský lidový soubor
Ve škole byl založen umělecký lidový soubor. Za vedení ředitelky mateřské školky
Marie Ježkové.

Povodeň
V pondělí 21 května ve 14˙30 hod. přišla prudká bouřka probrala na poli brambory, a
nateklo bahno a kalná voda do sklepa kulturního domu, a po silnici teklo moc vody, a plavaly
brambory které byly nasázené na polích. V tomto měsíci květnu zahájil Antonín Veleba a
Aleš Veleba stavbu rodinného domku. Počasí bylo stále přeháňkové a chladno. Končil měsíc
květen a následující měsíc červen JZD zahájilo senoseč.
V neděli 3 června byla u koupaliště slavnost 90 let založení požárního sboru, a
mezinárodního dne dětí. Tuto akci pořádal místní sbor požární ochrany. Na programu bylo
zahájení a projev, poté pak odměnění zasloužilých pracovníku, okrskové kolo žáků a žákyň,
vyhodnocení okrskového kola a závěr. Vyhodnocen byl Jiljí Brychta č. 35 rodák z Heraltic,
dnes bydlí u syna v Jihlavě. Účast byla velmi dobrá. Počasí bylo také teplé, teplota
dosahovala + 23ºC. V týdnu od 4 června bylo počasí opět přeháňkové a chladné.

Sportovní akce
Ve

středu

6

června

tělovýchovná

jednota

v Pokojovicích

pořádala

besedu

s československými reprezentanty v hokeji kteří se zůčastnily olympijských her v Sarajevu.
Byl to brankář Šindel, Rosol, Klíma a Křížek. Tuto besedu navštívily sportovci s Pokojovic
obyvatelé Pokojovic a děti. V pátek 8 června od 12 hodin opět hodně pršelo, a také 9 června.
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V neděli 10 června se počasí zlepšilo, ráno bylo chladno + 5ºC a odpoledne svítilo slunce.
Počasí je stále nestálé týden prší a dva dni je zlepšení a zase znovu se tak střídá počasí. Ve
čtvrtek 21 června bylo krásně teplo, teplota byla ě 25ºC, a odpoledne přišla přeháňka a seno
suché zmoklo, večer pak byla velká bouřka s deštěm a kroupami. To trvalo celý týden stále
pršelo, až ve středu 27 června počasí vydrželo ze nepršelo.

brigáda NF.
Ve čtvrtek 28 června a v pátek 29 června byla brigáda NF na kladení obrubníku na vsi,
aby mohl být vybudován chodník, a zase odpoledne v ½ 3 hod. byla opět bouřka a pršelo.
Seno opět zmoklo. Pršelo i začátkem července až do 6 dne v měsíci, a pak už bylo zlepšení
počasí, tak že se opět sklízelo seno i v neděli 8 července, teplota dosahovala + 28ºC a to trvalo
krásné počasí až do čtvrtka 12 července teplota byla + 30ºC až 33ºC.

Živelní pohroma
Ve večerních hodinách ve 22 hod. se přehnala přes naší obec a celý Jihomoravský kraj
silný uragán, který dosahoval 150 km za hodinu s kroupami takže je úroda na poli zničená,
ovoce na zahradách otlučeno třešně, jablka ořechy švestky otlučené ze stromů, kroupy byly
kuse ledu jako holubí vejce. V lese bylo moc stromů vyvráceno přelámáno jako sirky, střechy
rozbité. Moc velké škody. Také len byl na poli zničen, pšenice se seče na siláž, a budou se sít
nové směsky.

Zájezd ČSPO
Členové požární ochrany v pátek 13 července jely na zájezd do Liberce a okolí na 2 dni
a bylo jích přihlášeno jen 23 osob. Zůčastnilo se 28 občanů. Od tohoto dne bylo stále špatné
počasí až do 19 července. Od pátku 20 července se počasí lepší teplota dosahuje + 25ºC.
V sobotu 21 července NV vykopával v Třebíči kostky na ulici a vozil pro svoji potřebu kterou
chce dláždit na vesnici, a u školy. Dovezly 5 fůr.
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Zájezd JZD.
Také byly členové JZD na zájezdě na „Floře Olomouc“. Počasí je pěkné teplé a suché.
Ve čtvrtek 16 srpna se začlo dláždit úsek silnice v parku u kostela. Započaly žně v JZD které
letošního roku byly slabší po nenadálém krupobití, nějaké obilí se hned poseklo a zesilážovalo
a jiné se nechalo uzrát. Takže ha výnos je letošního roku nižší. Také se zahájilo trhání lenu.
Počasí je v tuto dobu krásné teplota dosahuje + 28ºC a obilí je suché. To trvalo do 25 srpna
kdy na večer se dalo do deště a pršelo ze soboty na neděli 26.8. a celý den v neděli.

Zájezd ČSCH
V sobotu 25 srpna byl od nás zájezd do Českých Budějovic na výstavu „Země
živitelka“. Zůčastnilo se 38 osob. V týdnu před pouti bylo počasí krásné suché a teplé.
Nastoupil měsíc září a přede dveřmi naše pouť. Přijely opět zábavní podniky
s kolotočem, dvěma střelnicemi a lavičková dráha pro děti. Taneční zábava byla jen v sobotu
1 září. V JZD v týdnu před poutí se už vázal len.
5 září večer se přihnal opět silný vítr, bouřka a prudký déšť, tak že opět byla sklízeň
otav a slámy přerušena pro velké mokro. Ještě ve dne v odpoledních hodinách JZD doseklo
poslední ječmen na Široké letošního roku. V pátek 7 září se ochladilo na + 15ºC, a v noci na
+ 5ºC tak že už je chladno. V neděli 9 září je studený vítr, ale neprší. Od 10 září zase už stále
prší a je zima. Od pondělí 17 září se započalo opět s dlážděním silnice u kostela, a v pátek 21
září se s dlážděním ukončilo. V sobotu 22 září opět moc pršelo, a v neděli 23 září bylo
chladno a nepršelo. Len se stále musel obracet aby nesnil, že stále pršelo.

Sběr bramb.
Brambory se také sbíraly kombajny, ale těžko pro velké mokro. Do konce měsíce září se
počasí nezměnilo, až v měsíci říjnu se počasí zlepšilo tak že se zahájilo opět se sklízni
stonkového lnu, už místy plesnivý a pohnilý. Pokračovalo se se setím ozimů žita a pšenice, a
také se sklízní silážní kukuřice. V noci ze 16 října na 17 října byl první noční mráz letošního
roku. 18 října se zaselo v. JZD poslední obilí, a doklidil se poslední stonkový len, kterého
bylo letos u nás v Heralticích 90 ha. Len byl zasetý na těchto pozemcích. Záhumenice, U
Jasana, Musilova louka, Nadežlíbek, Klokočí a Služanov niva až po kapličku na konci našeho
katastru, k Okříškám.
Po sklízni lenu se zahájilo se sklízní slámy, která se nedala sklízet pro nepříznivé počasí
až do konce měsíce října. Letošního roku se zaselo 1.107 ha ozimů.
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Sportovní akce
Sportovci v Pokojovicích zaváděly nové osvětlení na hříšti kde hrají hokej. Žárovka
stála 3.000 Kčs a dávaly 8 světel. Peníze získaly za sportovní činnost. V měsíci listopadu se
zahájila sklízeň řepy v JZD, okraje ručně a ostatní se sklízelo řepným kombajnem, kde
vznikly velké ztráty na řepě buďto rozjetím bulev, a nebo překrojením tak že moc řepy zůstalo
v zemi nevyoráno.

Schůze ČSŽ
V pátek večer 16 listop. svaz žen měl výroční členskou schůzi v kulturním domě. Místní
organizace žen má 39 členek. V ten den 16 listopadu bylo kluzko, pršela mlha a namrzala.
V sobotu 17 listop. svaz požární ochrany hasil vápno na stavbu garáže.
V JZD se krechtovaly brambory které zbyly po dodávce, že letos byla dobrá úroda
brambor, a spotřebitelé ve státě měly o brambory malý zájem ze strachu že budou hnít.
V pátek 23 listopadu se opět přehnala v dopoledních hodinách prudká bouře provázená
krupobitím a silným větrem tak že jsou znovu scházené krytiny ze střech a stromy v lese jsou
vyvrácené tak se pracovalo na jejích odklízení s cest aby se dalo jezdit povozy a auty.
V sobotu 24 listopadu byl opět silný vítr, ale počasí bylo teplé a svítilo slunce. Teplota toho
dne dosahovala + 10ºC.

Setkání s důchodci
Také tuto sobotu sbor pro občanské záležitosti při MNV uspořádal pro důchodce
slavnostní besedu ve škole ve 14 hodin. Zůčastnilo se 30 občanů-důchodců nad 70 let. Děti
s mateřské školky a ZDŠ recitovaly básně a zazpívaly národní písničky. Program se líbil všem
důchodcům
Nastávající měsíc prosinec má už kouzlo vánoc. Od počátku měsíce byly husté mlhy a
jinovatka, takže bylo nemilé v přírodě pracovat. V JZD ještě v prvém týdnu pracovníci
rostlinné výroby sbíraly kámen na ozimech, ale už to šlo špatně tím, že bylo přimrzlo a
sychravo.
Tradičně chodila Barbora a Mikuláš hlavně dětem roznášet drobné dárky s dobrotami.
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Výroční schůze ČSPO
V sobotu 8 prosince byla výroční členská schůze požární ochrany v kulturním domě.
Nejstarší členové byly vyhodnoceni a vyznamenáni za 50-ti leté působení ve sboru. Od druhé
poloviny měsíce prosince už převládala všude zima a občané měly zájem o koupi dárku pro
svoje nejbližší. V prodejně Jednoty Masna prodávaly 21 prosince tradiční ryby na
Štědrovečerní hostinu. Ryb bylo dostatek a jiného zboží o který byl zájem a tím náš
Štědrovečerní stůl byl zase bohatší. Masa vepřového a hovězího byl dostatek. O svátcích
vánočních a po svátcích bylo pěkné jasné počasí teplota dosahovala ve dne + 4ºC a v noci až
- 8ºC - 10ºC. Mráz ke konci roku se zvyšoval a dosahoval až - 14ºC. Na poslední den v roce
se žádná akce kulturní nekonala a slavil se Silvestr u televize. Mráz tuto noc byl - 15ºC.
V letošním roce bylo několik životních jubileí jako 50 let, 60 let, 70 let 80 let i více.

Založení JZD
Po místních událostech v r 1984 musím popsát k 35 výročí socializace vesnice u nás.
Národní shromáždění ČSR uzákonilo v r 1949 vyžší formu hospodaření v zemědělství tím, že
budou zakládány Jednotná zemědělská družstva zkratka JZD
V r. 1950 byl v naší obci založen přípravný výbor JZD. Předseda Přípravného výboru
byl zvolen člen KSČ Kovář Karel toho času drnomistr, který bydlel na Horách v kolonii
Podemlýn. Ze zemědělců všichni podávaly odvolání doporučenými dopisy a členem JZD se
nikdo nepřihlásil. Tento domek po Karlu Kovářovy koupil Ludvík Kratochvíl rodák
z Hroznatína.
V r. 1951 se právě u nás na Horách odehrávaly tragické události sen členy NV. Západní
agent Malý ještě s dalšími najatými pomocníky s okolních vesnic přišly jednoho květnového
večera pro předsedu NV Josefa Balouna a vedly ho se zbraní v ruce do kanceláře NV na
prohlídku úředních dokladů a nechaly si hrát místním rozhlasem písničku „Vesničko má pod
Šumavou“ aby dávaly znamení dalším záškodníkům schovanými za vesnici. Ubytováni byly
v hájence která je v Mostech u Pana Kopuletého – hajného státních lesů. Schováni byly ve
včelíně. Druhý den pak na Horách se střílelo na člena NV Karla Kováře člena KSČ, a
Jaroslava Bohdálka č. 58. který byl postřelen. Tato akce byla prozrazena a zlikvidována státní
policií.
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Přípravný výbor JZD
V Pokojovicích byl zvolen přípravný výbor JZD 23.4.1949. Předseda zvolen Špaček
Jaroslav, později se přistěhoval do Litohoře.
V měsíci října 1952 založeno družstvo JZD II typu Předseda byl později zvolen Čermák
Bohuslav Toto JZD mělo 28 ha zemědělské půdy. Členové byly samí drobní zemědělci
převážně kovozemědělci. Pozemky obdělávaly 1 traktorem a jedním párem koní se kterými
jezdil sám předseda JZD Čermák Bohuslav, práce se dělaly ručně jiná mechanizace nebyla.
V r. 1957. Toto JZD bylo převedeno 23 července na III. typ hospodaření a vstoupily do JZD
už všichni zemědělci. Předsedou byl zvolen Vlk Josef.
U nás v Heralticích bylo JZD utvořeno 17 červenec 1957 III. typu. Do JZD vstoupila
většina zemědělců , ale drobní zemědělci hospodařily ještě 3 roky. Byly to tito zemědělci.
Kabelka Karel 3 ha a místní kovář, Klouda Miroslav 59. 5 ha, Linduška Alois č. 42 – 5 ha a
po práci v poli se zabýval vožením dlouhého dřeva z lesa na pilu do Okříšek. Další Veleba
František č. 14 – 5 ha a místní bednář. Největším zemědělcem byl Hroch Karel č. 6 který
hospodařil na výměře 21 ha . a Kaser Jan č. 3. hospodařil na výměře 20 ha. Do JZD vstoupily
dobrovolně s přesvědčením o vyžší výrobě. Ostatní zemědělci kteří měly výměru 10 ha až 19
ha vstoupily do JZD velkým přesvědčováním členů KSČ a pracovníky ONV Třebíč.
Přesvědčovaly denně po dobu 14 dnů, a 7 zemědělců dostalo výměr zákona od ONV Třebíč,
č. 50 o jejích likvidaci. Lhůta byla do 17 července. Dále také zajistily Antonína Ježka č. 27
pro že je hybnou pákou všeho dění. Po podepsání všech zemědělců do vstupu JZD, Antonína
Ježka propustily domů. Večer 17 července byla ustavující schůze JZD. Za předsedu JZD byl
zvolen Koukal Jaroslav , agronom byl zvolen Ježek Jaromír, zootechnik byl zvolen Kaser Jan
č. 3, a skladníkem Boudný František č. 37. V začátcích JZD se platilo 14 Kčs za celý den.
Každý člen měl záhumenku o výměře 0˙50 ha. Byly naturální dávky obilí za jednu pracovní
jednotku 3 kg Dále byly 2 kg brambor. To bylo 2 roky a pak už daly jen 2 kg obilí a brambory
odpadly úplně. Za nějaký rok už byl pro vícečlenou rodinu zaměstnou v JZD naturální strop.
Člen JZD si mohl držet krávu.

Zaniklá řemesla
Dále bych popsal zaniklá řemesla v naší vesnici.
V naší vesnici byly tito živnostníci, byly 3 koláři u kterých zemědělci zadávaly svoje
opravy. Platilo se jím za práci na konec roku.
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Baloun Antonín č. 66, měl hospodářství 3 ha měl 2 krávy a živnost kolářskou, po
založení JZD pracoval u dřevoobrábějícího družstva zvané „Druko“.
Baloun Jos. č. 99. měl hospodářství 5 ha vstoupil do JZD jako člen , a údržbář v JZD
také ještě skladník v JZD 2 roky, a sběrač mléka od zemědělců kteří držely krávy pro Lacrum
mlékárnu Třebíč.
Brychta Ladislav č. 86. bez pozemků měl také živnost kolářskou který pracoval hodně
pro rolníky ze Zašovic. Po založení JZD uzavřel živnost , a odešel pracovat do UP Třebíč.
Ježek Antonín č. 101. hospodářství 2 ha měl živnost kovářskou vyráběl vozy na pneu,
po založení JZD vstoupil do JZD a ve svoji dílně pracoval jako opravář JZD.
Kabelka Karel 3 ha pozemků hospodařil soukromě do r. 1960. po uzavření živnosti
jezdil pracovat do papírny v Přibyslavicích. A také krátký čas opravář JZD, při práci přišel o
jedno oko.
V naší obci byly 2 obchody se smíšeným zbožím.
Fučík Josef který měl propachtován obchod od Kousalů č. 74 nyní Jednota. Po uzavření
živnosti 1950 pracoval v uhelných skladech.
Málek Jiljí měl hospodářství 2 ha, a obchod se smíšeným zbožím. Po uzavření živnosti
pracoval v Borovině a jeho Paní pracovala doma v hospodářství, byla sběračka mléka pro
mlékárnu Třebíč, a po založení JZD vstoupila do JZD.
Hostince byly také 2, první u Kaserů který měl propachtován František Dvořák který byl
také místní řezník. Hostinec byl zájezdný, zastavovaly se zde povozníci se zbožím a dlouhým
dřevem, aby zde posvačily a pokrmily svoje koně a pokračovaly v cestě dál do Okříšek nebo
Opatova.
Byly zde také 2 bednáři, Veselý Ant č. 38, a Veleba František č. 14 1 malíř pokojů
Boudný Eduard č. 72. Po uzavření živnosti pracoval v Elitexu Třebíč. Paní Boudná jako
členka JZD a pracovala v rostlinné výrobě od r. 1960. Do té doby pracovala soukromě. Také
zde byl 1 kominický mistr. Byl to Jaša Josef a později jeho zeď kominický mistr Honik
František
Bylo také u nás 7 obuvníku. Jsou to tito jmenovaní. Zerzánek Jos. č

, Kavalír Antonín

č 45. Kejda Josef č. 24. Semrád Jos. č. 12, Veselý Jakub, Veselý Václav č. 100, a Bohdálek
František č. 57 s Podemlýna. Také zde byl 1 pekař, Byl to Mirovský František č. 97, živnost
měl jen krátce. Pekárnu propachtoval jiným pekařům a sám jezdil jako řidič u ČSAD.
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Sňatky
Nyní bych uvedl osobní zprávy v r. 1984.
Sňatek uzavřely tito mladí lidé.
Oldřich Svoboda Heraltice 96., Božena Vaverková Okříšky-Loudilka 55. sňatek
uzavřely 10.3.1984 v Třebíči.
Miroslav Benda Heraltice 76., Alena Virglová Třebíč Gagarinova 506. sňatek uzavřely
14.4.1984 v Okříškách.
Dále bych uvedl narození dětí v r. 1984.
Drahomíra Ježková narozena 19.4.1984 v Třebíči – Heraltice 101. rodiče Miroslav a
Drahomíra Ježkovi č. 101.
Marie Velebová narozena 28.8.1984 v Třebíči – Heraltice 14. rodiče
Jan Boudný narozen 30.8.1984 v Třebíči – Heraltice 36. rodiče Jiljí a Emilie Boudnovi
č. 36.
Martina Bendová narozena 29.11.1984 v Třebíči – Heraltice 76.

Úmrtí
Nyní bych uvedl nejsmutnější události v 1984.
Františka Bartoňová Heraltice 57. zemřela 2.4.1984 Třebíč.
Hakl František Heraltice 52. zemřel 26.4.1984. v Třebíči
Marie Ježková Heraltice 53. zemřela 29.11.1984 v Třebíči
Jan Plot Pokojovice č. 11. zemřel 26.10.1984 v Pokojovicích.
Životopis zemřelých občanů.
Bartoňková Františka zemřela ve stáří 80 roků, byla svobodná pocházela z Černé Hory u
Brna a žila u svého bratra Zdeňka Bartoňka č. 57 jako hospodyně v domácnosti.
František Hakl zemřel ve stáří 77 roků měl hospodářství 2 ha od r. 1957 pozemky v JZD
povoláním zedník, pracoval v kamenném lomu u Štěměch patřící Státním silnicím a potom
později jako cestař na silnici k Okříškám, a Opatovu. Po odchodu do důchodu pracoval doma
v rodině.
Ježková Marie zemřela ve stáří 73 roků členka JZD a pracovala v domácnosti, zdraví
měla špatné.
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Plot Jan zemřel ve stáří 80 roků člen JZD dříve samostatný zemědělec a mlynář
v Pokojovicích řezal také občanům klády na prkna, byl také myslivcem a dobrým
hospodářem, členem různých zájmových organizací.

Hospodářské výsledky JZD
pšenice

27˙96 q

dojivost na 1

krávu

7˙80

žito

12˙02 ״

přírustky ״

skot

0.559 kg

ječmen oz.

22˙70 ״

״

telata

0.598 ״

21˙60 ״

״

býci

0.613 ״

q

 ״žír

prasata 0˙60

״

 ״předvýkrm

״

jarní

brambory ranné 141˙
״

ostatní 162

řepka

22˙70 q

len

39˙40 ״

״

0˙53

l na den

״
״

klímatické podmínky
Dále ještě klímatické podmínky během roku 1984.

Leden

40˙3 mm

Červenec 69˙7 mm

Únor

38˙5 ״

srpen

60˙8 ״

Březen

21˙

září

71˙5 ״

Duben

67˙9 ״

říjen

16˙

Květen

89˙

״

listopad

36˙7 ״

Červen

71˙6 ״

prosinec

14˙

״

״
״

Škola v Heralticích je dvoutřídná kam chodí 49 žáků
chlapců

31

děvčat

18

do mateřské školy chodí 22 dětí, 11 chlapců a 11 děvčat
Schváleno občanským výborem 26.dubna1984
Razítko Občanský výbor č. 5, Heraltice, MNV Okříšky
Podepsáni: Rymeš
St. Koukalová
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Málková
Vencovský V
Fučíková M.

Rok 1985.
Zahájení roku
Rok 1985 je rokem prohlášený OSN rokem mládeže.
V týdnu po Novém roce se stupňovaly mrazy, že v sobotu 5 ledna byl mráz ve dne
- 18ºC, a v noci - 25ºC až - 30ºC. To trvalo 10 dní takové mrazy, a pak se obloha zatáhla a
poletoval sníh, a tím se mráz snížil na - 10ºC až místy - 15ºC. V sobotu 19 ledna byl ples
který pořádaly naši požárníci. K tanci a poslechu hrála hudba Universal s Nové Říše.
Zůčastnily se všichni občané, tak že se ples vydařil. Silné mrazy se snížily tak že mrazy
dosahovaly - 12ºC - 15ºC. Toto počasí je nestálé, a ke konci měsíce ledna už mrazy přešly
úplně a začlo pršet. Následující měsíc únor bylo to v pátek , že pršelo jako v létě. Sníh roztál,
a vody teklo po silnici velké množství. V neděli 3 února se ochladilo a zase mrzlo, a silný vítr
vál a sníh padal.

Školení CO
Ve středu 6 února bylo školení CO pro ženy v domácnosti a důchodce v kanceláři MNV.
Zůčastnilo se 5 osob.
V sobotu 16 února svaz požární ochrany pořádal tradiční české maškary, kterých se
zůčastnila většina mládeže a dospělých občanů členů požární ochrany. V příštím týdnu od 18
února bylo počasí chladné mráz dosahoval - 15ºC se sněhovými přeháňkami, a silnými
studenými větry.
Ve čtvrtek 21 února byla výroční členská schůze JZD v Okříškách. V neděli 24 února na
Matěje v poledních hodinách sníh vlhnul a slabě mrholilo. V týdnu do konce měsíce února
opět mrzlo. V úterý 26 února měla ZO ČSŽ ve škole slavnostní večer věnovaný vítěznému
únoru a 40 letému osvobození Rudou armádou. Zůčastnilo se 60 osob.
Následující měsíc březen je měsícem knihy, a požární ochrany. Opět jsou přeháňky, a
silné mlhy. V pondělí 4 března byla veřejná schůze KSČ v kanceláři MNV v 19 hodin.
Zástupci MNV. a JZD zodpověděly otázky členů KSČ. Ve čtvrtek 7 března dovezl občanský
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výbor při MNV s Třebíče kostky na dláždění v blízkosti školy. Tuto dopravu zajistilo JZD
nákladním autem a vlekem na zpáteční cestě od lenu, který se vozí do Domanínku u Bystřice
n Perštejnem. Počasí bylo mírnější, mlha byla a přeprchalo a namrzalo, teplota v noci - 1ºC až
- 4ºC ve dne + 4ºC až + 7ºC.
Ve čtvrtek 7 března techničtí pracovníci JZD roznášely ženám členkám JZD dárky
k mezinárodnímu dni žen u nás v Heralticích. Místní výbor Národní fronty, a sbor pro
občanské záležitosti v sobotu odpoledne ve 14 hod. uspořádal slavnost k MDŽ v kulturním
domě. Účast byla velmi dobrá. Děti ze školky a ZDŠ přednesly básně a zpěvy, a měly
nacvičené tanečky s České besedy. Při této příležitosti byla beseda nad kronikou. Tento
program trval 2 hodiny a všem se moc líbil.
V neděli 10 března byly od nás s Heraltic a Pokojovic v Jihlavě v Horáckém divadle na
představení „Komedie o dvou kupcích a židovy. Účast byla slabá, protože v Pokojovicích
měly také slavnost k MDŽ. Počasí bylo mírnější, ale ještě chladno, teplota dosahovala v noci
0º - 2ºC, a ve dne teplota dosahovala + 4ºC až + 6ºC.
V příštím týdnu od 11 března bylo počasí přeháňkové denní teplota dosahovala + 5ºC, a
v noci 0ºC až - 5ºC jinak byla také rozpoušt, voda tekla po silnici, protože země je hluboko
zamrzlá, a tak voda teče po silnici šachty kanalizace jsou zanešené které nikdo nečistí, a voda
se do půdy nevpije že je zamrzlá. V neděli 17 března padal slabě sníh a bylo sychravo. V JZD
v tomto týdnu ženy přebíraly bramborovou sadbu ve sklepě, a řidiči aut vozily slámu s Výčap
kterou JZD tam koupilo. S neděle 17 března na pondělí 18 března napadlo 20 cm sněhu, a je
moc těžký byl samá voda. Ve čtvrtek 21 března je první jarní den, a počasí je stále stejné
chladné a proměnlivé, teplota dosahuje ve dne + 4ºC.
V noci byla povodeň, a voda natekla do sklepa kulturního domu. Nateklo vody 1 m, a
členové požární ochrany od 22 hodin do 0˙2 hod. po půlnoci tuto vodu čerpaly hasičskou
stříkačkou. V pátek 22 března zima povolila bylo zataženo ale nepršelo. V neděli 24 března
bylo počasí lepší a neprší. V noci pak na 25 března celý den svítí slunce oteplilo se, a je
krásné jarní počasí. Teplota ve dne dosahuje + 10ºC. Ve středu 27 března odpoledne v 16˙30
hodin přišla bouřka, a pak od 18 hodin moc pršelo. Na druhý den 28 března se ochladilo a
začal padat sníh. V pátek 29 března byl ráno mráz - 5ºC a zamrzlo bylo, ve dne pak poletoval
sníh a byl silný vítr. V katastru obce Pokojovice pracovníci JZD rostlinné výroby kácely na
pastvišti pod Kostelním lesem podrost stromků, a ve čtvrtek 28 března přišla komis od
zachránců přírody a zakázaly provádět tuto rekultivaci. pro vzácné rostlinstvo. V tomto měsíci
předal Karafiát Bohusl. s kolonie Podemlýn svůj domek č. 62. a odstěhoval se do Markvartic,
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kde jeho Paní zdědila rodinný domek. Také v tomto týdnu od 25 března se u nás v Heralticích
začly třídit brambory, které vozí JZD ze skladu s Petrovic.
Nastávající měsíc duben je ve znamení jara a velikonočních svátků. Celý týden bylo
počasí krásné, oteplilo se i v noci. Teplota v noci dosahovala + 4ºC, a ve dne + 12ºC až
+ 14ºC.
Na první neděli velikonoční v JZD se pracovalo, a tři traktoristé seli jařiny. Na
velikonoční pondělí se ochladilo.
Mládež chodila po vesnici na návštěvu k děvčatům na pomlázku, jak se udržuje tradice.
Po svátcích velikonočních celý týden bylo chladno, počasí proměnlivé a v JZD se zasévaly
jařiny tak že se celý týden pracovalo na poli až do soboty 13 dubna. Ráno byla teplota + 3ºC
až + 4ºC odpoledne + 8ºC. Dnes v úterý 16 dubna se dalo do deště ve večerních hodinách.
V JZD 17 dubna dosely jařiny a len kterých letosního roku seli 600 ha, a lenu 130 ha. Počasí
se zlepšilo v noci jsou mírné mrazíky - 2ºC, ve dne pak je teplota + 15ºC až místy + 18ºC. Ve
čtvrtek 18 dubna v JZD zahájily výsadbu brambor, kterých letošního roku bude nasázeno 340
ha. Od letošního roku má několik drobných pěstitelů zákaz sázení brambor pro nález škůdce
háďátko. Na těchto plochách hlavně zahradách se nesmí 7 let sázet brambory. V pondělí 22
dubna počasí bylo krásné, a teplé teplota dosahovala + 20ºC. Druhý den v úterý 23.4.. teplota
byla ještě větší až + 23ºC. Ve středu 24 dubna bylo Jiřího, ale počasí se přes noc tak zhoršilo,
že bylo moc chladno a jsou sněhové přeháňky denní teplota je + 8ºC. Toto počasí trvá celý
týden jen jsou studené silné větry, sněhové přeháňky a zataženo. V teplých dnech v pondělí a
úterý 23 dubna přiletěly vlaštovičky. Takové deštivé počasí a studené trvalo do konce měsíce
dubna. V sobotu 27 dubna byla vyhlášena Národní směna na které se zúčastnily mladí členové
SSM. Pracovalo se na úklidu naší vesnice, a s mládeží se zůčastnilo několik našich občanů.
Tak skončil měsíc duben. Nastávající měsíc květen přivítala hudba s místního rozhlasu která
vítala 1 Máj „Svátek práce“. Na tento den počasí bylo chladné, ale začlo přeprchat až
odpoledne, a večer se dalo do deště a pršelo celou noc. Oslava 1 Máje byla v okresním městě
Třebíči, a také v Okříškách během dopoledne. Druhý den 2 května dopoledne bylo moc
špatné počasí pršelo ze sněhem, odpoledne se počasí lepšilo. Následující dni bylo pěkné
počasí a v den 8 května byla oslava 40 ti letého osvobození naší vlasti Rudou armádou
v kulturním domě ve 20 hodin.
Děti ze ZDŠ a děti mateřské školky zatančily část České besedy. Po oslavě byl přes
vesnici lampionový průvod a do kroku vyhrávala hudba místního rozhlasu Kmochovými
pochody. Od 9 května je počasí krásné teplé, noční teplota dosahuje + 11ºC, a denní + 25ºC.
Ve středu 15 května bylo teplé počasí až + 27ºC a odpoledne v 17 hodin se zatáhla obloha a
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byla bouřka Prudký liják s kroupami. Druhý den ve čtvrtek se počasí lepší, ale jsou přeháňky.
Přeprchalo až do neděle. V týdnu od 13 května občanský výbor hrabal nakladačem struhu,
aby chytli vodu s polí při povodni a nenatekla do kulturního domu, což se už víckrát stalo.
V pondělí 20 května bylo krásné teplé počasí jako po dešti. V noci na 21 května od 0˙2 hod po
půlnoci byl prudký dlouhotrvající liják, který po vesnici nanesl hromady kamení a písku, a
místy byla silnice vymletá na hluboké výmoly.
V kolonii Podemlýn byla voda po dvorech rozlitá. Pršelo až do odpoledne. Ve středu je
počasí přeháňkové. Od 23 května je teplé a krásné počasí, teplota noční je + 11ºC, a ve dne je
až + 28ºC. Začíná senoseč. V noci na 29 května už zase pršelo, a prší každý den. Traktorista
JZD bagroval příkopu u Hrotovské cesty, aby nenatekla voda zase do kulturního domu. Prší
každý den ještě v neděli 2 června. V pondělí ještě byla přeháňka. V úterý 4 června se počasí
lepší teplota + 26ºC. Autobus na Opatov musel jezdit přes Kněžice. U hájenky
Nechvátalových byl povodní poškozen most přes silnici. V sobotu 8 června se dalo do deště, a
pršelo do 11 hod. Odpoledne bylo oblačno, ale i v neděli 9 června. Přeháňkové počasí bylo až
do čtvrtka 12 června, kdy se počasí zlepšilo a druhý den v pátek 13 června bylo krásné teplé
počasí + 26ºC a tak se dalo sušit seno po dlouhém čase, a v noci na sobotu 14 června opět
pršelo a to trvá až do středy 19 června že bylo zase pěkné počasí, a ve čtvrtek 20 opět prší.
Prší i v pátek 21 června. V JZD se suší špatně louky jsou rozbahněné, a od traktoru hluboké
kolaje ve kterých stojí voda V JZD se nějaké seno senážuje. V týdnu od 17 června se stavělo
železné lešení na opravu naší školy. V sobotu 22 června se sešly muži kterým chodí děti do
školy, a otloukaly starou omítku ze zdi. Sešlo se 20 mužů, a chodí každý den po příjezdu
s práce. V sobotu 22 června ráno byla mlha, celý den bylo počasí teplé ale nejisté, a večer ve
22 hodin a večer ve 22 hodiny už pršelo, a pršelo celou noc a neděli. V pondělí 24 června se
počasí zlepšilo a nepršelo. Počasí se udrželo, že neprší a dá se sklízet seno kterého má JZD
ještě hodně venku, ale jakost už je špatná. Pěkné počasí bylo od pátku 28 června a odpoledne
ve 14˙30 hodin už pršelo. V sobotu bylo počasí střídavé ale nepršelo.
V neděli 30 června bylo počasí pěkné, teplota byla + 25ºC
V tomto týdnu od čtvrtka 27 června byla v Praze celostátní spartakiáda. Zůčastnilo se
170.000 cvičenců na ploše Strahovského stadionu a měla velký úspěch
V naší vesnici jsou brigády každý den na otloukání staré omítky na škole. V pondělí 1
července odpoledne už zase pršelo, a byla bouřka. V úterý 2 července se počasí lepší, a ve
středu 3 července bylo krásné a teplé počasí + 26ºC.
V tomto týdnu pokračují práce s otloukáním staré omítky ze školy, a v pátek členové
svazu požární ochrany už hasicí stříkačkou ostříkávaly zbytek po omítce, aby stěny byly
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očistěné a nová omítka dobře držela. V sobotu pak 6 července už se pracovalo na nové omítce
školy. Zůčastnilo se 20 můžů. Počasí bylo krásné a teplé a vydrželo do neděle 7 července, kdy
v poledních hodinách už pršelo. Od této doby zase je přeháňkové období. Od 1 července jsou
školní prázdniny, a do naší obce zavítalo několik lidí na dovolenou, tak že se počet obyvatel u
nás zvýšil. V prvních dnech bylo zhoršeno zásobování v jednotě. Bylo třeba přiobjednat
hlavně mléko a jiné základní potraviny. V týdnu od 8 července počasí se vylepšilo, a bylo
krásné letní a teplé počasí Teplota dosahovala + 25ºC až + 28ºC. V sobotu 13 července se
dokončila na naší škole základní omítka. V neděli 14 července teplota dosahovala + 30ºC.
V pondělí 15 července teplota + 33ºC, a odpoledne byla bouřka. Noční teplota dosahuje
+ 17ºC až 13ºC v JZD doklidily poslední seno které bylo zpožděno nepříznivým počasím
V noci ze 16 července na 17 července byla bouřka a byl prudký déšť. Ve středu 17 se
počasí lepší a druhý den ve čtvrtek 18 bylo krásné teplé počasí. V sobotu 20 července už zase
pršelo. Od neděle 21 července bylo pěkné počasí, denní teplota dosahovala + 25ºC až + 28ºC.
Noční teplota byla + 13ºC - 9ºC. V JZD zahájily sklízeň otav. Celý týden bylo teplé a jasné
počasí až do pátku 26 července v noci pršelo. V neděli 28 července bylo pěkné počasí teplota
byla + 30ºC. V pondělí 29 července byla ráno mlha , a pak se vyjasnilo a bylo teplo + 30ºC.
Navečer už byla bouřka a pršelo. V rozhlase varovaly možnost krupobití. V pondělí 22
července JZD zahájilo žně sklízení ozimého ječmene. Čistý ha výnos činí 55 q. V tyto dni
bylo počasí střídavé oblačno a chvílemi déšť.
Ve čtvrtek 1 srpna bylo celý den pěkně, a navečer pršelo V pátek 2 srpna byla zahájena
druhá omítka na škole. Pracovalo hodně mužů kterým chodí děti do školy. V sobotu 3 srpna
se též ještě omítalo a dokončilo se omítání školy.

Bylo krásné a teplé počasí, teplota

dosahovala + 26ºC. V neděli 4 srpna už zase pršelo. V pondělí 5 srpna bylo také pěkně, až
v noci se dalo do deště, a pršelo v úterý 6 srpna byl celý den prudký silný liják to ještě trvalo i
ve středu, pole jsou mokré, rozbahněné že se nedá na pole zajet, a se žněmi se musí počkat.
Také v JZD zahájily trhání lenu ve Hvězdoňovicích. Otavy jsou také posečené, ale jsou mokré
tak že se nedají sklízet. V sobotu 3 srpna byla na MNV v Okříškách Marie a Jaroslava
Žampových s Pokojovic. Až ve čtvrtek 8 srpna se počasí opět lepší, a v sobotu 10 srpna je
krásné letní počasí, teplota dosahuje + 30ºC. V týdnu od 12 srpna jsou tropická vedra + 33ºC.
V JZD započaly žně sečením řepky olejné a pšenice. Otavy se také dobře sklízejí. V úterý
v noci ze 13 srpna na 14 srpna v JZD v Zašovicích hořel sklad sena. Shořela nově navožená
otava ve stodole. Krytina eternit byla rozpraskaná k nepotřebě. Teplé počasí trvalo do soboty
17 srpna kdy už odpoledne v 16 hodin byla bouřka a pršelo. To trvalo až do úterka 20 srpna.
Odpoledne se počasí lepší. Bylo chladněji teplota dosahovala + 22ºC V sobotu 24 srpna se
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naší občané zúčastnily zájezdu do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka“.
Zůčastnilo se 46 občanů. Teplota v ten dosahovala + 30ºC, a žně jsou v plném proudu.
Letošního roku obilí dosahuje vysoké výnosy. Také v sobotu 24 srpna manželé Novotnovi č.
98 slavily na MNV v Okříškách zlatou svatbu. Od té doby počasí pěkné trvá, až do konce
měsíce srpna. Při sklízni obilí a slámy a též i otavy.
V pátek 30 srpna byla v kulturním domě už poutní zábava pro mladé. Také ve středu 28
srpna přijely do naší vesnice zábavní podniky se střelnicí a kolotočem. Počasí teplé a pěkné.
V pátek večer 30 srpna také netekla voda s vodovodu. V sobotu 31 srpna bylo krásné a teplé
počasí. Žně pokračují v plném proudu při sklízni obilí a slámy. Ta se na poli sbírá řezačkami a
také lisem. Nastávající měsíc září byla naše pout, počasí krásné ale odpoledne už přišla slabá
přeháňka. V JZD sklízejí obilí i o pouti.
V pondělí 2 září byl zahájen nový školní rok, který přivítal nové prvňáčky. Od úterý 3
září už jsou zase dešťové přeháňky, a bouřka a od té doby je počasí přeháňkové a ochladilo se
na denní teplotu + 15ºC a silný studený vítr. Také se v úterý 3 září skončily žně v JZD
sečením ovsa nad Opatovskou cestou a Bohdálků kopec. Ve čtvrtek 5 září v JZD už zahájily
sběr brambor ve Služanově nad Okříškou cestou. Přeháňky stále trvají a je chladno. V pondělí
9 září do JZD přišlo 100 dětí na sběr brambor. V tomto týdnu do soboty 14 září bylo střídavé
počasí spojené s přeháňkami. Následující týden se počasí zlepšilo teplota dosahovala ráno +
12ºC až 8ºC, odpoledne bylo + 20ºC až + 25ºC. V JZD zahájily setí ozimů zasetím ozimých
ječmenů v Okříškách u kapličky. Také zahájily sklízeň lnu lisem. V sobotu 21 září byla mlha
po jejím rozplynutí polojasno podzimní práce probíhaly zdárně setím pšenice a žita. V měsíci
září byla také zahájena sklízeň kukuřice na siláž, které je letošního roku 307 ha. V JZD se
stále sbíraly brambory a třídily plným tempem, za pomoci brigádníků ze škol s Třebíče a
Brna. Na tyto práce byly také nasazeni vojáci s Jihlavské posádky. Počasí bylo teplé a suché,
a bylo to i nastávajícím měsíci říjnu. V sobotu 13 října byla brigáda členů požární ochrany na
úklid a prostranství na okresní branné cvičení mládeže členů požární ochrany které se konalo
20 října. Počasí bylo krásné suché a teplé.
V neděli 20 října se konalo branné cvičení. Branný závod který je započítáván do
celostátní hry „Plamen“ se letos uskutečnil v Heralticích v krásném prostředí prostředí
koupaliště. Závodu přálo i počasí. Den a datum jeho konání určila komise mládeže při OV
SPO Třebíč. Začátek byl v 8˙00 hodin. Soutěže se zůčastnilo 63 družstev mladých požárníků, a
7 družstev dorostu. Soutěžící družstva byla rozdělena do čtyř oblastí. Tak velký počet
družstev jako okres Třebíč nemá žádný jiný okres v ČSSR. Z toho je patrno, že to byla akce
co do počtu lidí na naše podmínky ojedinělé. Každé družstvo představovalo 6 členů družstva,
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vedoucího a řidiče což představuje 560 osob. Když vezmeme v úvahu, že s každým
družstvem přijelo více osob než bylo stanoveno, odhaduji že zde bylo 700 lidí a to ještě
potřebný počet rozhodčích, a členů pořadatelské služby Celá soutěž měla klidný průběh a
nedošlo k žádným vážným problémům. Trať byla náročná, ale zcela bezpečná o čemž svědčí,
že nebyl zaznamenán žádný úraz. Družstvo Heraltic ze složení:
Chromý Radek, Veselý Vladimír, Kaser Jiří, Málek Michal, Fučíková Vlaďka obsadila
7 místo (sedmé) na své oblasti. Tato oblast byla nejpočetnější, a také nejsilnější. Celkové
obsadily 15 místo.
Na přípravě soutěže se podílely tito členové:
Boudný Pavel, Ježek Libor, Ježek Miroslav, Boudný Eduard, Boudný Karel, Málek
Luboš, Fučík Jiří, Kotrba Josef, Honig František, kteří odpracovaly 165 hodin.
Jako rozhodčí a jejích pomocníci při samotném závodě působily.
Hakl Jaroslav ml. Vencovský Milan ml. Boudná Jana, Hruzová Alena, Koukalová
Jaroslava, Koukalová Helena, Vencovská Jaroslava, Kaser Jan st. Kaser Jan ml. Krul Jaroslav
ml. Benda Miroslav, Ježek Libor, Klouda František. Celkem měly 104 hodiny.
Pořadatelé:
Málek Luboš, Boudný Eduard, Hakl Jaroslav st. Boudný Karel, Krul Jaroslav st. Ježek
Miroslav, Bohdálek Karel, Musil Zdeněk, Fučíková Marie č. 16. Kotrba Jos. Kotrbová
Blanka, Boudný Pavel, Málek Vladimír, Fučík Jiří. Celkem 112 hodin.
Naše ZO svazu požární ochrany připravila hezký sportovní den na který budou všichni
kdož se ho zúčastnily jistě dlouho vzpomínat. Poté měl sbor požární ochrany výroční
členskou schůzi v Kulturním domě kde byly vyznamenání staří členové za 40 ti-leté až 50 ti
leté působení ve sboru.
V pondělí 21 října se v JZD dosbíraly brambory u Brtnice, a ukončily se oslavou.
Brambory se třídily až do čtvrtka 24 října. Brambory se třídily celou sezonu na sadbu a jedlé o
které nebyl velký zájem pro špatnou jakost. Pak už ženy členky JZD sbíraly kámen na
zasetých ozimech. V měsíci listopadu je měsícem památce zemřelým. Počasí bylo už mlhavé,
až přeháňkové, teplota ráno - 2ºC odpoledne + 7ºC. V pondělí na 11 listopadu bylo Martina, a
pranostika se vyplnila tím, že přijel Martin na bílém koni že padal sníh, a padal až po ostatní
dni měsíce listopadu, a držel jako v zimě. V noci dosahoval mráz - 15ºC až - 17ºC. Toto
počasí trvalo po celý měsíc listopad. V listopadu napršelo místy 640 mm vody. V JZD od 1
listopadu sklízely kombajnem řepu a to trvalo do 8 listopadu kdy skončily všechny práce pro
tento rok.
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V neděli 1 prosince byla výroční schůze Sokola v Kult. domě. V této tělovýchovné
organizaci je 5 dárců krve.
Na začátku měsíce prosince se oteplilo, a sníh roztál, a bylo beze sněhu, teplota
dosahovala ve dne + 8ºC až 10ºC, v noci bylo + 2ºC a více pršelo. V úterý 3 prosince chodila
tradičně Barbora, a poté zas 6 prosince Mikuláš který uděloval malým dětem sladké dobroty,
a také pomeranče. V úterý 17 prosince byl silný vítr který dosahoval 18 m za sekundu, a od
poledne do večera silně pršelo. V pátek 20 prosince pršelo se sněhem teplota + 8ºC. V sobotu
21 prosince bylo počasí pěkné nepršelo, a do rána na neděli byl mráz - 5ºC, a dopoledne pak
bylo krásně a teplo + 10ºC, a odpoledne se přihnala mlha, a bylo chladno. V pondělí 23
prosince bylo krásné teplé počasí teplota + 8ºC. V úterý 24 prosince na Štědrý den počasí se
zhoršilo bylo mlhavé počasí a namrzelo na silnici a stromy byly ojinělé. To trvalo celé svátky
vánoční a na druhý den dalšího svátku pršelo a bylo kluzko. V pátek 27 prosince bylo počasí
pěkné a sucho, teplota + 8ºC. V sobotu dopoledne ještě pěkné počasí bylo, avšak se ochladilo,
a padal sníh s deštěm, To trvalo i v neděli 29 prosince, a neděle byla pracovní a odpoledne už
trvale padal sníh. O letošních svátcích bylo všeho hojnost potravin, ryb na Štědrovečerní
večeři a jiného masa hus, kachen krůt a pečiva. Na ukončení roku na Silvestra lidé trávily
doma u televizních pořadů nebo přátel, aby si popřály navzájem zdraví do dalšího Nového
roku. Tím skončil poslední den sedmého pětiletého plánu rozvoje a hospodaření v našem
státě.

narození dětí 1985.
Jako další bych uvedl místní zprávy o narození dětí
Přivítání dětí do života v r. 1985.
Svoboda Radek narozen 16.1.1985 v Třebíči – Heraltice 96. rodiče Oldřich a Božena
Svobodovi č. 96.
Danielová Jana narozena 12.2.1985 v Třebíči – Pokojovice 34. rodiče Jaroslav a Růžena
Danielovi Pokojovice 34.
Klouda František narozen 2.10.1985. Heraltice 59. rodiče František a Olga Kloudovi
Heraltice 59.
Boudný David narozen 26.12.1985 v Třebíči Heraltice 36. rodiče Jiljí a Emilie
Boudnovi Heraltice 36.
Beránková Jana narozena 26.12.1985 v Třebíči Heraltice 15. rodiče Jiří a Jana
Beránkovi Heraltice 15.
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sňatky novomanželů
Sňatky novomanželů 1985.
Klouda František Heraltice č. 59, Olga Ježková Heraltice č. 59 Manželství uzavřely
v Příboře na MNV 30.3.1985.
Beránek Jiří Třebíč a Pospíšilová Jana Heraltice č. 15. manželství uzavřely v Okříškách
na MNV 20.7.1985.
Bartík Jaroslav Chlístov 36. a Marta Bartoňková Heraltice 57 manželství uzavřely
31.8.1985 v Okříškách na MNV.

Úmrtí.
Nejsmutnější zprávy jsou úmrtí našich občanů 1985.
Ježková Aloisie zemřela 7.1.1985 v Třebíči – Heraltice č. 101 ve stáří 88 roků.
Boudný František zemřel 19.2.1985 Heraltice č. 23. ve stáří 73 roků.
Vodičková Marie zemřela 25.2.1985 v Třebíči – Pokojovice ve stáří 75 roků
Krulová Marie zemřela 13.3.1985. v Třebíči – Heraltice 94 ve stáří 83 roků.
Rampírová Marie zemřela 1.3.1985. v Třebíči Heraltice č. 7 ve stáří 75 roků.
Novák Jaroslav zemřel 2.3.1985 doma Pokojovice ve stáří 70 roků
Špaček Jindřich zemřel 31.1.1985 Heraltice č. 107. ve stáří 78 roků.
Nechvátal Jan zemřel 20.7.1985. doma Heraltice – hájenka ve stáří 68 roků.
Havlíček Drahomír zemřel 16.9.1985. Pokojovice ve stáří 65 roků.
Balounová Františka zemřela 30.12.1985. ve Znojmě Heraltice 66. ve stáří 85 roků.

Životopis našich občanů.
Životopis zemřelých občanů.
Ježková Aloisie zemřela ve stáří 88 roků. Byla žena Antonína Ježka č. 101 který měl
kovářskou živnost. V mládí pracovala na svém malém hospodářství a ve volných chvílích
pomáhala svému muži v dílně. Měly 3 děti, 2 syny a 1 dceru. Po založení JZD byla členkou.
Vodičková Marie Pokojovice zemřela ve stáří 75 roků, byla od mládí vdova. Manžela jí
zabil v lese strom při kácení a ona pak žila sama se svým synem. Postavila si v Pokojovicích
pod strání svůj rodinný domek kde se svým synem žila do své smrti. Byla členka JZD.
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Krulová Marie zemřela ve stáří 83 roků. Pracovala na svém hospodářství, hospodařila se
svým manželem, který ve volném čase vozil s koňským potahem dlouhé dřevo na nádraží do
Okříšek. Po založení JZD byla členka.
Rampírová Marie, zemřela ve stáří 75 roků. Byla svobodná a v mládí pracovala
námezdně u rolníku v sousedních vesnicích a také u nás doma. Byla členka JZD.
Novák Jaroslav Pokojovice, zemřel ve stáří 70 roků. Byl vyučen tesařem, do zaměstnání
chodil do Papírny Přibyslavice později u technických služeb v Třebíči.
Špaček Jindřich č. 107. zemřel ve stáří 78 roků Vyučen byl zedníkem V mládí pracoval
u stavebních podniků v Třebíči. Také ve druhé světové válce byl totálně nasazen na práce do
Německa. Po válce pak začal pracoval v dřevařských závodech v Okříškách
Nechvátal Jan zemřel ve stáří 68 roků byl hajným ve státním lese. Po odchodu do
důchodu onemocněl nemocí birglovou a byly mu amputovány obě nohy.
Boudný František č. 23 zemřel náhle ve stáří 73 roků Pracoval v mladých létech jako
úředník u státní banky Československé v Aši, a později jako účetní ve výkupním závodě
v Třebíči, a jako účetní v JZD. Jeho koníčkem bylo malování.
Havlíček Drahomír s Pokojovic zemřel ve stáří 65 roků. Pracoval v komunálním
podniku na výrobu drátěných plotů, a košíků na sběr brambor. Hodně kouřil a zdravotní
komise ho přeložila do invalidního důchodu.
Balounová Františka č. 66 zemřela náhle u své dcery na návštěvě ve Znojmě ve stáří 85
roků. V mládí pracovala na svém hospodářství které obdělávala. Její manžel měl kolářskou
živnost. Po založení JZD byla členka JZD kde pracovala v rostlinné výrobě.
Nyní bych uvedl klímatické podmínky v r. 1985.
V měsíci lednu
״

napršelo 33˙9 mm

únor

״

34˙5

״

březen

״

42˙6

״

duben

״

20˙4

״

květen

177˙5

״

červen

63˙4

״

červenec

80˙6

״

122˙9

״

září

22˙3

״

říjen

12˙5

״

listopad

63˙2

״

srpen
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42˙-

Prosinec

״

celkem napršelo 715˙8 mm
Do mateřské školky chodí 27 dětí, z toho 10 chlapců 17 děvčat
Do základní školy chodí

33 dětí, z toho 21 chlapců 12 děvčat.

Ke konci roku bych uvedl hospodaření JZD
V r. 1985byla založena výroby Hlívy ústřičné. Byl dostavěn víceúčelový dům ve kterém
je zřizena kuchyň a jídelna pro veřejné stravování kde se vaří 500 obědů, v době špičkových
prací víc. Také byla zřízena v r. 1985 družstevní škola práce.
Užitkovost zvířat průměrná
dojivost 1 krávy
přírustky skotu

8˙36 l
0˙52˙8

kg

״

telat

0˙56˙7

״

״

jalovic

0˙43˙7

״

0˙60˙6

״

skot výkrm

prasata předvýkrm
״

výkrm

prasata celkem:

0˙37˙7 kg
0˙53˙2 ״
0˙49˙1 ״

Schváleno občanským výborem 28.dubna1986.
Razítko Občanský výbor č. 5, Heraltice, MNV Okříšky
Podepsáni: Rymeš Jindřich
Málková Anna
Koukalová St.
Vencovský V
Fučíková
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Rok 1986.
Nový rok 1986.
Nastoupil Nový rok 1986 který je vyhlášen OSN mezinárodním rokem míru, a v naší
vlasti první rok osmého pětiletého hospodářského plánu. Na jaře pak bude XVII sjezd KSČ, a
v létě volby do všech stupňů lidosprávy. Bude to rok významných událostí, a slavných dnů
v našem státě.

Místní události
V sobotu 4 ledna byly od nás a s Pokojovic občané v Jihlavě v Horáckém divadle na
představení CK Polní maršálek. Zůčastnilo se 50 osob. Všem účastníkům se představení
líbilo. Ve čtvrtek 9 ledna bylo školení CO pro důchodce a ženy v domácnosti. V pátek 10
ledna mrzlo, a bylo pěkné suché počasí, a do rána na sobotu 11 ledna byl napadaný sníh, a ve
dne přišla obleva a pak pršelo. V pondělí 13 ledna padal sníh vnoci silný vítr a sníh roztál a
v úterý 14 ledna ráno bylo kluzko, a od poledne pak hodně pršelo. Večer se ochladilo a zase
padal sníh a padal i druhý den 15 ledna. Byl silný vítr 15 m za sekundu. Ve čtvrtek 16 ledna
bylo chladno mrzlo a poletoval sníh. Mráz byl - 8ºC.
V sobotu 18 ledna opět padal sníh moc se zavíjel sníh, a večer ve 22 hod. už zase pršelo.
Tuto sobotu 18 ledna byl ples požární ochrany který byl hojně navštíven. Hrála hudba Akord
s Třebíče. Od pondělí 20 ledna bylo počasí větrné. Vítr dosahoval 30-40 m rychlosti za
sekundu.

Větrné počasí
V lese padaly zase stromy. V úterý 21 ledna bylo počasí teplé a suché denní teplota
+ 8ºC. Ve středu 22 ledna bylo sychravo, odpoledne sněhové přeháňky večer v 19 hod.
zdravotní přednáška v kanceláři MNV. Přednášku přednesl MUDr Mika obvodní lékař
s Okříšek. V pátek 24 ledna sněhové přeháňky. V sobotu 25 ledna dopoledne bylo pěkné
počasí, odpoledne silná sněhová přeháňka, večer pak autobusový zájezd do Trnavy u Třebíče
na ples kde vyhrávala Slovácká krojovaná dechová hudba. Zůčastnilo se 45 osob. V neděli 26
ledna bylo sychravo, a z JZD zájezd do Mahenova divadla do Brna na představení
„Fidlovačka“. Od pondělí 27 ledna zima drží a mrzne - 10ºC. V Pokojovicích se stále hraje na
betonovém hříšti hokej mezi jednotlivými sportovními kluby. Ve středu 29 ledna byl silný vítr
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který dosahoval 20 m za sekundu. Ve čtvrtek 30 ledna bylo mírněji vítr ustával. V pátek 31
ledna bylo klidné počasí bez sněhu.
Nastávající měsíc únor 1 v sobotu byly sněhové přeháňky s deštěm, teplota ráno + 1ºC,
a ve dne - 3ºC. V pondělí ráno 3 února byl silný studený vítr ráno bylo teplota - 2ºC, a
odpoledne už - 12ºC a sněhové přeháňky s větrem který dosahoval 15 m za sekundu.
V sobotu 8 února byl u nás den maškar který uspořádaly členové požární ochrany
kterých se zůčastnilo 34 osob.
V neděli 9 února byla syrová zima doprovázená sněhovými přeháňkami. Od pondělí 10
února bylo počasí proměnlivé, a ochladilo se tak že mráz dosahoval - 15ºC v noci, a ve dne
- 7ºC - 5ºC.Za týden se opět oteplilo a ve středu 19 února byla mlha. Ve čtvrtek 20 února bylo
jasno a oteplilo se ve dne tajil sníh i v pátek 21 února. V sobotu 22 února se ochlazovalo a byl
silnější mráz který dosahoval - 20ºC až - 23ºC. Ve dne byl mráz - 10ºC.

Oslava vítěz. února.
V úterý 25 února SSM měl vzpomínkovou oslavu ke dni vítězného února. Počasí je stále
mrazivé- 15ºC.
V pátek 28. února byly občané od nás i s Pokojovic opět v Jihlavě v Horáckém divadle
na představení Václ. Klimenta Klicpery „Divotvorný klobouk“ Zůčastnilo se 450 osob.
V sobotu 1 března se mírně oteplilo a mráz klesl a padal sníh, byl silný vítr, že se tvořily
závěje které nešly ani autem proorat jak sníh byl těžký s prachem s polí smíšený. V neděli 2
března svar požární ochrany kontroloval komíny, a pro nesjízdnost silnic nejel ani autobus
ČSAD po svoji lince Opatov – Třebíč přes Heraltice. Od pondělí už je obleva tepleji a jasno
teplota - 5ºC až - 10ºsníh taje a ve středu 5 března je mlha, a už jsou teplejší dni sníh taje.
V neděli 9 března je slavnost v kulturním domě k MDŽ ve 14 hod. kde recitovaly děti.
Teplota ve dne + 8ºC Takové počasí trvá stále celý týden, v noci je 0ºC až + 2ºC sníh taje
následkem dešťových přeháněk, a ranní mlhy které sníh rozleptají, tak že už je sněhu málo.
V neděli 16 března bylo počasí chladné
V úterý 18 března počasí bylo pěkné teplé jarní. V pondělí 17 března byla schůze
občanského výboru která byla povinná pro všechny členy občanského výboru. Teplota
+ 11ºC. Ve čtvrtek 20 března svítilo celý den sluníčko, a teplo + 11ºC v noci mráz - 5ºC.
V pátek se ochladilo, a byl silný studený vítr. Do rána na sobotu 22 března napadl sníh a zima
byla v neděli 23 března , a odpoledne byly dešťové přeháňky a v noci opět napadl sníh.
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Sjezd KSČ.
V pondělí 24 března byl v Praze ve sjezdovém paláci v 10 hod zahájen XVII sjezd KSČ.
Zastoupeno bylo 1561 delegátů s řad členů JZD vyznamenaných řádu práce dělníků,
inteligence a jiných vrstev občanů. Sjezd trval 5 dní až do pátku a skončil volbami do ÚV a
předsednictva. Počasí už je jarní teplota ráno dosahuje - 2ºC, a ve dne však + 10ºC.
V noci na 29 března začalo pršet a ve dne v sobotu zase přeháňky dešťové. V neděli 30
března pak byly velikonoční svátky, počasí bylo pěkné ale chladné, denní teplota dosahuje
+ 8ºC až + 10º. Na velikonoční pondělí padal v noci sníh, který během dopoledne roztál
teplota + 10ºC. Traktoristé JZD o svátcích rozvážely krmivo pro dobytek. Od úterý 1 dubna je
počasí stále chladné v noci - 2ºC ve dne + 10ºC. Měsíc duben je vyhlášen měsícem lesů a
bezpečnost dopravy. Ve čtvrtek 3 dubna ráno bylo chladno v poledních hodinách teplota
+ 15ºC teplo a sucho. V JZD u kravína čistily pýr na poli. V pátek 4 dubna byla zima a mlha
přeprchalo i v sobotu. V neděli 6 dubna ráno chladno, a odpoledne se oteplilo na + 15ºC.
V pondělí 7 dubna je počasí teplé a suché teplota + 18C. V JZD zahájily jarní polní práce
setím jařin. V úterý 8 dubna bylo krásně a teplo až + 24ºC, a ve středu 9 dubna v podvečer byl
silný studený vítr a pršelo. Ve čtvrtek 10 dubna byla za poledne bouřka, a prudký déšť a do
rána na pátek 11 dubna byl napaden sníh, mráz - 6ºC a velmi chladno. V sobotu byl na vodě 1
cm silný led. Studené počasí trvalo ještě celý týden až do 20 dubna.
V neděli 20 dubna ZOČSCH obdržela od OV ČSCH v Třebíči čestné uznání za
příkladné plnění úkolů v r. 1985 za 135 bodů. V úterý 22 dubna počasí teplé a suché celý den
teplota + 18ºC.

Veřejná schůze KSČ.
Večer byla v kult. domě veřejná předvolební schůze, na kterou se dostavily naší občané.
Tuto schůzi zahájil předseda VO KSČ Jeřábek Jan, a po zahájení a přivítání hostí předal slovo
funkcionářům NV s Okříšek Hobza a Pečta a ing. od stavebnictví. Tito soudruzi přednesly
program a představily nové poslance do letošních voleb všech stupňů které se budou konat 23
a 24 května. Ve volných návrzích měla dotaz Paní Anna Málková jaký je rozpočet pro naší
obec, a další dotaz proč nebyla provedena oprava elektroinstalace v Kult. domě který je od
r. 1949, a elektroinstalace nevyhovuje dnešním nařízením. Člen MNV Heraltice Hruza Jiří do
dalších voleb nekandiduje, a funkcionář Hobza mu poděkoval za práci v Národním výboře.
Další dotaz měl Fučík Jiří který se ptal na starý volební program zdali byl splněn od r. 19811985. který splněn nebyl a odpověděl že nemůže. Stavba Jednoty se v r. 1986 konat zase
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nebude, že neni postaven plán. Další dotaz měl Koukal Jaroslav proč byly rozorány polní
cesty, a nyní všechna voda odplavuje ornici která s polí teče do vesnice, a všechny šachty od
kanalizace jsou zaplavené bahnem a voda se valí po silnice a vybírá silnici a polní cesty které
jsou ve špatném stavu. Kanalizační šachty nejsou vůbec čistěné. Místní vozovka je bahnitá
která je třeba vyasfaltovat, a odpověď zněla, že neni asfalt ani třetí třídy která je nejhorší
jakostí. Další dotaz nebyl a schůze byla ukončena. Tohoto dne také ráno přiletěly vlaštovičky,
které opravdu přinesly jaro. Teplota 24 dubna na Jiřího byla v noci + 7ºC a ve dne + 21ºC.
Místní sbor pro občanské záležitosti obdržel od ONV sboru pro občanské záležitosti čestné
uznání za dobré umístění SPOZ v naší obci.
V JZD zahájily 25 dubna výsadbu brambor ve Služanově.

Zájezd do divadla.
V neděli 27 dubna děti ze zdejší školy, a mateřské školky byly odpoledne v Horáckém
divadle v Jihlavě na pohádce „Jak se čerti ženily“. Účast 50 dětí. Počasí je teplé a suché denní
teplota dosahuje + 25ºC.

Oslava svátku práce.
Tak skončil měsíc duben a nastávající měsíc květen byl ve znamení oslav svátku práce,
které se konají ve všech větších místech. Naší občané se zúčastnily v hojném počtu
v Okříškách na 1 máje manifestačně. Několik občanů přijelo do Třebíče kde byla oslava
svátku práce okresní manifestací.
Od této doby je počasí opět krásné a teplé. V JZD dosazují brambory, a posévají močály
osivem které se na jaře nedaly zasít. V pátek 2 května v JZD dosazovaly poslední brambory.
Ženy důchodkyně které třídily brambory už sbírají kámen na ozimech. Ve středu 7 května se
ochladilo a byl studený vítr.

oslava osvobození Rudou armádou
Ve čtvrtek 8 května se počasí změnilo na přeháňky teplota + 12ºC. Večer byla oslava
41 výročí vítězství Rudé armády, a pak vesnicí lampionový průvod. Zúčastnily se děti ze
základní školy, a děti za školky které měly v kulturním domě kulturní vložku. Průvod byl
doprovázen Kmochovými pochody s místního rozhlasu. Od pátku 9 května jsou dešťové
přeháňky které trvají do neděle 11 května. V JZD v pátek 9 května děti ze školy sbíraly u
Musilové louky kámen. Zůčastnilo se 44 žáků. V úterý 13 května bylo počasí teplé a suché.
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Ve večerních hodinách byla bouřka a pršelo. Ve středu 14 května bylo opět krásné teplé
počasí + 25ºC, ve večerních hodinách se zamračilo černými mraky, a byla silná bouřka a
hodně pršelo. Druhý den 15 května byla mlha. Následující dni bylo pěkné a teplé počasí.
Teplota dosahovala v neděli + 27ºC. V noci na úterý 20 května se dalo do deště, a moc pršelo
až do odpoledne kdy tekly proudy vody. Odpoledne pak přestalo pršet a počasí se vybíralo.
Ve středu 21 května bylo po dešti moc mokro, v JZD sázely v lese smrčky. V pátek 23 května
je počasí pěkné a teplé.

Veřejné volby
Jsou vyhlášeny volby do všech stupňů lidosprávy od poledne 12 hod. do 22 hodin, a
v sobotu od 7 hodiny ranní do 14 hodin. Zúčastnily se voleb všichni občané. Počasí bylo
přeháňkové a bouřka. Ve středu opět v odpolední hodinách začlo slabě pršet, a večer v 18
hod. byl pořádný liják a to trvalo ve čtvrtek celý den, a ještě v pátek 29 května byly přeháňky.
Ženy v JZD sázely smrčky u Louček.
1 června je mezinárodní den dětí. Od této doby stále prší a to až do 45 června. Deštivé
počasí trvá až do odpoledne tím že bylo chladno + 6ºC, Až v pondělí 9 června bylo pěkné
počasí. Teplota dosahovala + 26ºC seno se dobře sklízelo, V JZD se všechno seno s luk
senážovalo pro nedostatek pracovních sil.

Živelná pohroma.
Pěkné počasí trvalo 3 dni do středy 11 června kdy v nočních hodinách veliká bouřka a
moc pršelo, že se seno nedá sklízet. V pondělí 16 června bylo teplo bez větru ve dne + 28ºC.
V úterý 17 června pěkně a teplo + 30ºC.
Od r. 1977 jsou obec Pokojovice přičleněné do naší obce Heraltic, tak že se jmenuje
Heraltice součást Pokojovice. Od r. 1980v naší ZDŠ zaniklo páté oddělení zůstaly čtyři
oddělení a žáci odchází v pátém ročníků do Okříšek do měšťanky. Ve středu 18 června bylo
teplo a pěkně, ale odpoledne ve 13˙30 hod. přišla bouřka, a prudký déšť takže nesklízené seno
zase zmoklo, že bouře přišla brzy. Opakovalo se druhý den ve čtvrtek 19 června, ráno byla
velká mlha, a odpoledne opět pršelo a bouřka byla v 15˙30 hod. která trvala 4 hod. Od 20
června se krásné letní počasí udrželo až do 29 června kdy za poledne byla bouře a dešťová
přeháňka, odpoledne se počasí zlepšilo a je opět teplo a sucho.
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uzavření naší školy.
V pátek 27 června je konec školního roku pro děti jsou 2 měsíce prázdnin, ale u nás je
konec vyučování v naší škole protože naší školu přebírá MNV Okříšky, děti po prázdninách
už musí chodit do školy do Okříšek. Po 85 letech těžce vybudovaná škola se zavírá která byla
postavena za 1 rok už se ve škole vyučovalo. Od této doby bylo počasí po celý týden do 6
července teplé a jasné, teplota dosahovala + 31˚C Tak že v JZD a ostatní občané doklízejí
poslední seno.
V pátek 4 července ZO ČSPO na zájezdě v Jesenikách na 2 dni a zůčastnilo se 36 členů.
Od neděle 6 července už se počasí kazí a jsou bouřky až do úterý 8 července. Od této doby
trvá počasí teplé letní počasí až do 18 července teplota 25˚C až 30˚C. Polní práce postoupily
vpřed ke žním a trhání lnu.
JZD zahájilo žně sečením ozimého ječmene.
Letošního roku jsou výnosy obilí nižší než jiná léta pro špatné a studené jaro. Z pátku 18
července na sobotu 19 července byla bouřka a prudký lijavec, že v noci napršelo 40 mm vody,
a pole byla rozbahněna, tak se nedalo přijet na pole s traktorem. Téhož dne se nedalo ani pro
dobytek nasekat krmivo. V neděli 20 července se počasí lepší avšak je chladno, a oteplilo se
že opět vyjely do žní, teplota dosahovala + 28˚C do středy 23 července byla opět velká bouře
a déšť, a zase konec sklízně obilí. Ve čtvrtek 24 července ještě prší a jsou přeháňky.

Rekreace.
Školní děti o prázdninách jedou do pionýrských táborů trávit svoje volno. Děti členů
JZD jsou ve Vranči u Vranovské přehrady, a děti rodičů s průmyslu jsou v zahraničí. Počasí je
pěkné letní tak že už v JZD zahájily sklízeň otav. Teplota dosahuje + 30˚C tak že otavy dobře
schnou a obilí také zraje. Pšenice letošního roku dává nižší výnosy na 45 q z 1 ha. Zase řepka
olejná dala výnos 35 q z 1 ha. V letním období vždy na sobotu a neděli prší, a na další dni
v týdnu jsou zase pěkné a teplé. Místní ZO ČSPO boural sklep který sloužil pro byt učitele
školy, a budou stavět garáž pro požární auto. Tuto stavbu zahájily 11 srpna. Od této doby
stále prší a sklízeň obilí jde špatně kosit. Obilí je mokré a kombajnem se nedá kosit. V jarních
obilovinách jsou podsevy jetele a ty jsou přerostlé přes obilí, a tak jsou stále mokré.
V pondělí 18 srpna byla opět velká bouře a zastihla naši obec i celý kraj velká povodeň
doprovázená krupobitím které byly s deštěm. Až ve čtvrtek 21 srpna bylo trochu lepší počasí
tak se zase začal trhat len, to trvalo do soboty 23 srpna a od 13 hod. po poledni opět pršelo.
Také tento den v sobotu byla v Českých Budějovicích otevřená celostátní zemědělská výstava
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„Země živitelka“. Od nás se zůčastnilo s JZD zájezdu na tuto výstavu 22 občanů. Tento
zájezd se nevydařil pro deštivé počasí. V neděli 24 srpna pršelo až večer od 19 hod. Od
pondělí 25 srpna jsou dešťové přeháňky a trvají až do pátku 29 srpna.
V sobotu 30 srpna je počasí chladné ale nepršelo. V JZD pokračovaly se žněmi sečením
ovsa nad Brtnickou cestou. Večer byla u nás poutní taneční zábava která už také byla v pátek
29 srpna. V neděli byla u nás pout kdy se sešlo hodně přátel a známých při zábavě ve vesnici
při kolotoči střelnicí a také jízda na labutích, kdy měly nejvíce děti radost . V neděli 31 srpna
JZD též sklízelo oves.

Nový školní rok.
Nastávajícím měsícem září v pondělí je vyhlášen světovým dnem míru, že v tento den
v r. 1939 byla vyhlášená druhá světová válka. V pondělí 1 září je nastávající školní rok jenom
že všechny děti musí chodit do školy do Okříšek od začínajících malých 6-.ti letých po děti
větší které už chodí poslední rok. U nás se už nevyučuje a je jenom otevřená mateřská školka.
Počasí bylo chladné a oblačné ale nepršelo. Teplota byla + 15˚C. Celý týden je počasí
přeháňkové a chladné.

podzimní práce
V pondělí 8 září do JZD přijela brigáda dětí s Brna na sběr brambora tak se zahájila
podzimní práce sklízní brambor. Ženy důchodkyně zahájily třídění brambor na jedlé a
sadbové. Na jedlé brambory není odbyt pro špatnou jakost. Počasí se zlepšilo a oteplilo se na
+ 22˚C a v JZD zahájily setí ozimů ječmene a pšenice. Na dením plánu měsíce září byla
sklízeň otavy a slámy po žních která se špatně sklízela pro špatné počasí. V pátek 20 září byl
první bílý mráz letošního roku. Počasí se zlepšilo a bylo pěkné a teplé počasí takže se sklízel
i len s polí lisem. Letošního roku sklízeň obilovin byla hluboko pod průměr jak byl plán.
Výnosy následkem klimatických podmínek dosahoval 85%. Příští měsíc říjen byl krásný a
teplý sběr brambor pokračoval plným tempem. Pokračovalo i setí ozimů, a od 10 října se
hrabal na zasetých pozemcích pýr, že bylo sucho tak se dobře odvážel s pole. V pátek 17 října
se doselo poslední obilí. Od této doby se už jen sbíraly brambory a odvážely řidiči aut
bramborovou sadbu do dalších JZD do dalšího množení Brambory se též odvážely na
průmyslové zpracování.
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stavba garáže.
V sobotu 18 října Organizace svazu požární ochrany zahájila stavbu garáže vedle
hasičské zbrojnice. Za týden 25 října se sešly všichni členi požární ochrany a brigádníci
k dalšímu stavění garáže, avšak dále nepokračovaly pro špatné počasí. Téhož dne byl silný
mráz - 5˚C že pomrzly všechny květiny a jiřiny Do konce měsíce října se dosbírávaly
brambory a ve čtvrtek 30 října se ukončil sběr.
Následující měsíc listopad patří památce zemřelých. Občané své hroby okrášlí
květinami a věnci na památku.
V pondělí 3 listopadu v JZD se zahájila sklízeň řepy kombajnem kterou prováděly s JZD
Rovnost Brtnice. Počasí v listopadu je mlhavé denní teplota dosahovala + 8˚C. V sobotu 15
listopadu byl sběr starého železa který prováděly opět požárníci a v domě u Brychtu č. 2 při
úklidu našly v posteli 39.650 Kčs které odevzdaly na státní notářství do Třebíče. Počasí se
horšilo mlhami a přeháňkami. Polní práce skončily jen traktoristé oraly pole na jaro k další
úrodě. V měsíci prosinci v noci na 3 prosince byl silný mráz , a ve dne bylo slunečno. Ve
čtvrtek opět mráz - 5˚C. Podle staré tradice chodila Barbora a Mikuláš k dětem, aby rozdělil
nadílku které se nebály.
V měsíci prosinci už bylo stále chladné počasí a shon pro dárky k vánočním svátkům a
pod stromeček.
Před vánočními svátky napadl sníh, aby spestřil svátky které jsou nejlepší v roce na
které je v období zimy čas. Po svátcích přišla obleva a prudký déšť a všechen sníh roztál, a
byly velké povodně. Konec roku oslavovaly občané poslechem televizního programu. Protože
hostinec je uzavřen pro hosty a Paní vedoucí dávala pivo v úterý od 18 hod. – 19 hod. a
v pátek také od 18 hod. do 20 hodin.

Vyznamenání.
V letošním roce občané naší vesnice dostaly bronzovou plaketu Dr. Jánského za
dárcovství krve.

osobní zprávy.
V letošním roce je umístěno ve škole 20 dětí.
Celkem je v naší obci 371 obyvatel.
mužů

186
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žen
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V Pokojovicích je 46 mužů a 53 žen, celkem 99 obyvatel.
Dále uvádím sňatky v naší obci 1986.
Josef Maceják Heraltice 35. a
Věra Kaplerová Brno, sňatek uzavřely 15.2.1986. Brno V.
Jaroslav Vybíral Heraltice č. 18 a
Libuše Jeřábková Třebíč, sňatek uzavřely 7.6.1986 v Třebíči.

Jaroslav Matula Jihlava a
Ivona Ježková Pokojovice č. 19. sňatek uzavřely 12.7.1986 v Jihlavě.
Václav Niederle Heraltice č. 112. a
Katarina Gajdušeková Světlá nad Sázavou sňatek uzavřely 25.10.1986. v Okříškách.
Narození dětí 1986.
Pavlína Ježková nar. 24.3.1986 v Třebíči, rodiče
Miroslav a Drahomíra Ježkovi č. 101.
Tomáš Svoboda nar. 5.3.1986 v Třebíči, rodiče
Oldřich a Božena Svobodovi Heraltice č. 96.
Ondřej Dokulil nar. 5.11.1986 v Třebíči, rodiče
František a Stanislava Dokulilovi Pokojovice č. 9.
Nyní zaznamenám nejsmutnější události v Heralticích a Pokojovicích v r. 1986.
Josef Baloun Heraltice č. 99. zemřel 19.2.1986. v Třebíči, zemřel ve stáří 74 let.
Květoslava Trybučková Pokojovice č. 30. zemřela 3.6.1986. v Markvarticích ve stáří 66
let.
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Alžběta Špačková Heraltice 84. zemřela 4.6.1986. v Moravských Budějovicích ve stáří
63 let.
Novák Jaroslav Hvězdoňovice zemřel 12.3.1986.
Benda Antonín Heraltice č. 93. zemřel 24.6.1986. v Třebíči, bytem domov důchodců
v Myslibořicích ve stáří 89 let.
Klusák Alfons Heraltice č. 10. zemřel 15.8.1986 v Třebíči ve stáří

Životopis našich občanů 1986.
Životopisy zemřelých občanů.
Baloun Josef č. 99. Ve svém mládí byl vyučen kolářem, převzal živnost po svém otci,
měl hospodářství 5 ha, byl dobrým řemeslníkem a hospodářem a také ovocnářem, byl velkým
milovníkem přírody. V r. 1946 byl zvolen předsedou MNV, kdy v listopadu 1946 zahájil
stavbu silnice k Loudilce, ve vesnici 1947 se prováděla kanalizace po celé vesnici a stavba
kulturního domu, což se v plánovaném čase dodělalo. Po založení JZD byl členem ve funkci
skladníka, udržbáře JZD sběrač mléka od dodavatelů, a také byl mysliveckým hospodářem
Předsedou MNV byl nepřetržitě 16 let, a poslancem ONV v Třebíči. Po delší přestávce opět
předsedou MNV, a v kolonii Podemlýn dostavbu vodovodu skončil, vodní nádrž ve vesnici, a
koupaliště u Staviště nechal zbudovat.
Květoslava Trybučková s Pokojovic, byla nemocná reumatismem od svého mládí, že
nemohla vůbec chodit.
Alžběta Špačková pracovala se svým manželem na svém hospodářství, který měl 1 nebo
2 koně, a vozil s lesa dlouhé dřevo do Okříšek na nádraží Výměru měly 3 ha pozemků. Po
založení JZD Paní byla členkou a pracovala v živočišné výrobě až do odchodu do důchodu a
pak chodila vypomáhat do rostlinné výroby JZD. Její manžel jako traktorista.
Benda Antonín byl po první světové válce jako invalida kdy ve válce ztratil jedno oko.
V době míru pracoval jako cestař na okresních silnicích k Okříškám a do Mostu k Opatovu.
Jako cestař plných 40 let.
Klusák Alfons č. 10. měl hospodářství 2 ha pozemků, a pracoval jako dělník v papírně
v Přibyslavicích až do odchodu do důchodu a jako brigádník v JZD.
Ke konci roku uvádím dešťové srážky v r. 1986
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Leden

70˙9 mm

červenec 107˙6 mm

únor

15˙1 ״

srpen

březen

25˙

duben

120˙2

״

září

13˙5

״

19˙5 ״

říjen

33˙2

״

květen

98˙5 ״

listopad

25˙5

״

červen

71˙6 ״

prosinec

95˙9

״

״

srážky celkem:

696˙5 mm

Naši občané totálně nasazeni
Nyní uvádím všechny naše občany kteří byly od r. 1939-1945 totálně nasazeni na
nucených pracech v Německu.
·

Jeřábek Karel Heraltice-Podemlýn č. 87. pracoval v Lipsku, aby si vydělal peníze na
zaplacení rodinného domku, který měl postaven na dluh. Do Německa se přihlásil
dobrovolně Kurz byl 1 marka německá platila 10 Kčs.

·

Linduška Josef s č. 42. nyní bytem ve Velkém Meziříčí, za války od května 1939
pracoval v Hollendorfu továrně na výzbroj později ve Vídni, přihlásil se dobrovolně.

·

Krčál Jan přihlásil se na práci do Německa dobrovolně v 70 létech pracoval
v Hollendorfu 2 roky, aby si vydělal peníze na stáří.

·

Veselý František č. 48. přihlásil se dobrovolně a pracoval v Drážďanech plných 5 let.

·

Dočekal František č. 89. přihlásil se do Německa dobrovolně ve svých 14-15 létech
svého života, a pracoval v Gdaňsku od r. 1939-1945, a přišel pěšky a to musely jít jen v noci
a ve dne se musely schovávat v lese.

·

Ježek Bohuslav č. 83. přihlásil se dobrovolně v květnu 1939. pracoval v Hollendorfu do
konce září 1939, a pak utekl domů přijel vlakem. Podruhé od r. 1942 nuceně v Brémách,
jezdil jako průvodčí nákl. vlaků. Po bombardování v r. 1945. 19 března utekl domů a přijel
vlakem.

·

Linduška Karel s č. 42. Pracoval v Německu nuceně od 6 května 1942. Pracoval
v Grunewaldu u Berlína pracoval v lese ½ roku a pak svážel dřevo na pilu, a tam řezaly
dřevo na generátorový plyn do aut které na plyn jezdily, později vozil zeleninu pro
obyvatele Berlína. Po válce 1945 se vrátil pěšky 700 km.

·

Veselý Jaroslav č. 100. pracoval v Polsku ve městě Hindenburk-Katovice od r. 1942, na
stavbách nuceně jako zedník 3 roky a ještě u Berlína pracoval na stavbách, po válce 1945
utíkal pěšky domů a také místy se schoval pod vlakem. (vagonem)
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·

Veselý Antonín č. 38. nuceně pracoval jako zedník ve Štětíně a v lese.

·

Karban Drahomír rodák s kolonie Podemlýn č. 56. pracoval nuceně jako zedník v Esenu
na stavbách.

·

Krčál Jan syn, na práci v Německu, při útěku zastřelen.

·

Bohdálek Jaroslav s kolonie Podemlýn č. 58.

·

Tepřík Josef č. 73. pracoval v Německu nuceně na stavbách jako zedník v HindenburkKatovice, utrpěl úraz měl roztříštěnou nohu, tak se léčil přišel domů a na nohu kulhal.

·

Brychta Karel s čp. 35. Nyní bytem v Nové Brtnici, naroz.. 1922. pracoval nuceně
v Linci povoláním truhlář.

·

Kavalír Ant čp. 45. dobrovolně v Drážďanech.

·

Hakl Antonín čp. 52. narozen 1918. pracoval nuceně ve Vídni.

·

Marek Bedřich čp. 47. pracoval nuceně od dráhy ČSD v Hamburku a Hanoveru. Vrátil
se až po válce jako repatriant Dovezla je do Plzně americká armáda.

·

Dočekal František starší čp. 89. pracoval nuceně od dráhy v Německu.

·

Mirovský František čp. 97. Měl živnost pekařskou kterou pronajal jinému pekaři, a sám
odešel dobrovolně na práci do Německa. Jako řidič jezdil ve Vídni 4 roky a v Holabrunu do
r. 1945.

·

Bulant Jan s kolonie Podemlýn, pracoval nuceně v Německu jako zedník na stavbách
v Hindenburk-Katovice, vrátil se v r. 1945. vlakem domů.

·

Čmelka Václav s čp. 43. pracoval v Německu dobrovolně ve Vídni utekl domů schován
pod vlakem. (vagonem)

·

Bohdálek Karel s čp. 65. ročník 1919. nyní v Brně vyučen cukrář, pracoval nuceně ve
Vídni v továrně na výzbroj, a později na Slovensku.

·

Krutiš Ludvík vyučen holičem nuceně pracoval ve Vídni a později na Slovensku na
výrobě výzbroje.

·

Mašek Karel čp. 82. vyučen holičem nuceně pracoval ve Vídni a později na Slovensku.
Po válce na motocyklu v Okříškách havaroval a zabil se.

·

Pisk Jan čp. 112 pracoval v Německu od dráhy nuceně, neznámo kde. (Později tužkou
dopsáno Ve Štětíně a Hamburku – poznámka provedena při přepisování kroniky)

·

Boudný Jiljí čp. 69. pracoval nuceně v Hamburku 1 rok a utekl koupil si 1 koně a vozil
dlouhé dřevo do Okříšek na nádraží.

·

Hakl František čp. 52. narozen 1907, pracoval nuceně v Německu ve Vídni na stavbách
jako zedník.

·

Krul Antonín s čp. 28 nuceně v Německu, nyní v Brně.
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·

Málek Ladislav s čp. 49. nuceně v Německu, nyní v Praze.

·

Benda Antonín s čp. 76. jako truhlář v Německu, nyní v Brně.

·

Špaček Jindřich čp. 107. na práci v Německu (Později tužkou dopsáno v Linci a to
nuceně utekl a doma svážel dřevo do Okříšek z místních lesů. – poznámka provedena při
přepisování kroniky)
Další ročník 1924 který Emanuel Moravec daroval na práci do Německa a pracovaly
v Mnichově.

·

Kejda Ladislav čp. 24.

·

Bohdálek Oldřich čp. 58.

·

Jirovská Marie čp 94.

·

Veselá Anežka čp 38.
V lednu 1945 byly poslání na zákopy do Německa.

·

Koukal Antonín čp 40. nuceně na zákopy v Rakousku Hollern – okr. Bruch u Lajton
Vídeňské Nové město. Byly tam 4 měsíce od 6.12.1944 do konce března 1945. Spaly
v zimě ve stodole a ve stáji.

·

Franc Jan čp. 88. byl nuceně na zákopy do Rakouska Bruch u Lajton – Vídeňské Nové
město 4 měsíce v zimě spaly ve stodole a ve stáji.

·

Linduška Bohuslav čp. 42 pracoval na zákopech na Východní Moravě v Kelči přes
zimu.
Schváleno občanským výborem 27.dubna1987.
Razítko Občanský výbor č. 5, Heraltice, MNV Okříšky
Podepsáni: St. Koukalová
Málková
Fučíková
Jeřábek

106

107

