Rok 1964
Měst. konference KSČ
V sobotu 29. února 1964 konal se ve Spartaku městská konference KSČ,
na níž byly zastoupeny všechny místní organizace.
Po zahájení, projevech a diskuzi byly členy místního výboru KSČ pro rok
1964 zvoleni tito soudruzi:
Karel Dvorský
- vedoucí Výkupního skladu v Počátkách
František Holub
- ved. Průmysl. podn. MH v Kamenici n. L., záv. Počátky
Bohumil Malý
- předseda Měst. nár. výboru v Počátkách
Karel Novotný – starší
- kontrolor Agrostroje, n. p., Pelhřimov, záv. Počátky
Karel Novotný – mladší
- nástrojař Agrostroje, n. p., Pelhřimov, záv. Počátky
Jan Poula
- učitel zákl. devítileté školy v Počátkách
Karel Povondra
- agronom JZD Lísek v Počátkách
Karel Smejkal
- tajemník Měst. národ. výboru v Počátkách
František Šamal
- elektrikář pletař. závodů GK – Třebíč, provoz Počátky
Z jejich středu byl pak předsedou MV KSČ v Počátkách zvolen s. Frant.
Holub.
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Mezinárodní den žen
V neděli 8. března 1964 ve 14 hod. konal se v sále kina oslava
Mezinárodního dne žen.
Po zahájení předsedkyní Výboru žen s. Helenou Kučerovou, následoval
kulturní program, předneseny dětmi mateřské školy a dětmi z družiny mládeže při
ZDŠ.
Poté s. Jos. Jíra, řed. ZDŠ z Kateřiny promluvil o významu MDŽ, boji za
mír celého světa, mezinárodních událostech a poslání žen.
Po jeho projevu následoval sborový zpěv, klav. číslo s melodramem.
Dále s. František Janků z Měst NV jako jednatel ČSPO v Počátkách
promluvil o poslání ženy v požárnictví.
Po recitacích a zpěvu žactva z Dět. domova měl s Karel Smejkal , tajemník
Měst NV závěrečný projev, po němž následovala Píseň práce.
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Delimitace ve výrobě
Již několik měsíců se mluvilo, že se něco s provozovnami podn. Kůže – guma
– Tábor a Dřeva bude díti. Jednou “ano“, podruhé “ne“, až konečně koncem března
byla věc aktuelní.
Od 1. dubna 1964 byla v provozovně v ulici 25. února podniku Kožedělný a
gumárenský podnik ONV v Táboře, ruční výroba kožené obuvi zrušena zavedena jen
správkárna pro Kom. služby s omezenou výrobou levné domácí obuvi. Většina
dělnictva přešla do Agrostroje a staří do důchodu.
Rovněž i počáteckou dílnu družstva Dřevo se sídlem v Humpolci (dříve bylo
Dřevo u nás samostatné družstvo) osud postihl. Od 1. dubna byla “U Smrčků“
likvidována. Dělnictvo přešlo do Agrostroje a do Koh-i-nooru v Žirovnici.
Zůstaly zde jen dvě dílny: natěračská s 2 prac. silami u Povolných vedle fary
a čalounická s 1 prac. silou v ulici Na Moravě.
Mezi občanstvem se lituje zrušení truhlářské-nábytkářské dílny a rovněž i
obuvnické.
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Počátky – sloučení obcí
Před třemi roky 1961 vzniklo JZD lísek a to sloučením družstev Počátky,
Vesce, Heřmane, Stojčín, Prostý, Horní Vilímeč a Léskovec.
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Vznikl celek řízený nejen z centra v Počátkách, ale i na jednotlivých farmách.
Ekonomicky celek výhodný, ale s jeho řízením měly národní výbory, zodpovídající za
zemědělskou politiku, potíže. Proto z podnětu MV KSČ v Počátkách byly v únoru
194 svolány rady MNV z obcí sloučeného JZD Lísek na Měst NV v Počátkách,
kde se jednalo o sloučení obcí v jeden celek.
Nejdříve scházely se rady MNV z uvedených obcí k společnému jednání
přičemž Měst NV v Počátkách si získal tolik důvěry, že postupně všichni
funkcionáři ostatních obcí došli k přesvědčení, že vzniklo-li JZD Lísek sloučením
měly by se také sloučit národní výbory, čímž by se mohli na řízení družstva všichni
společně podíleti. Nedošlo k zcela nové věci. Ze slučování jsou zkušenosti zvláště,
když osadní výbory se plně osvědčily a na počátecký Měst NV si nestěžují.
Po vzájemné dohodě národních výborů rozjel se funkcionářský aktiv do
zbývajících obcí Horní Vilímče, Prostého, Stojčína a Léskovce a ve dvou dnech
podařilo se velkou většinu občanstva těchto obcí přesvědčit pro sloučení, takže
v červnových volbách půjdou společně.
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Tak vznikl celek o více než 3.000 obyv. se šesti osadními výbory.
Práce aktivu nebyla ne vesnicích nijak snadná. Musela se odstraňovat
nedůvěra k budoucímu velkému celku. Námitek bylo mnoho. Muselo se všude
vysvětlovat jak bude nový národní výbor pracovat, jak se bude o každou obec starat,
jak v nich co ve prospěch obce zařídí a j. – Např. v Prostém to byla přeměna staré
školy v kulturní středisko mládeže, jinde oprava cest, starobní podpora, kanalizace a
podobné obtíže, s nimiž si vesnické národní výbory nevěděly rady.
Požadavky byly na místě ihned projednány a výsledky plně schváleny.
Dobré dílo, - sloučení obcí – se podařilo díky důvěře Měst NV v Počátkách,
který po celé čtyřleté období dobře řídil zemědělskou politiku a dobře řešil nejen
problémy zemědělské a ostatní jen v Počátkách, ale i všechno v obvodu celého JZD
Lísek.
5
Vladimír Iljič Lenin
Oslava devadesátého čtvrtého výročí narozenin Vladimíra Iljiče Lenina,
narozeného 22.IV.1870, konala se dne 22. dubna 1964 večer v sále kina, při níž s.
Jarosl. Bloch, předseda místní organizace Svazu československo-sovětského
přátelství spolu se s. Jarosl. Šotem, předsedou Místní osvětové besedy, promluvili
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v pásmu o životě Leninově, jeho práci, učení a jeho životním díle ve prospěch míru
celého světa.
Poté byl promítnut film, vztahující se k práci Leninově.
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Májové oslavy
Májové oslavy v Počátkách, jichž pořadatelem byl MV KSČ a všechny
složky NF, měly slavnostní ráz.
V pátek ráno 1. máje od 6 hod. rozléhal se po městě slavnostní budíček a za
dvě hodiny na to, v 8 hodin, nastalo řazení účastníků průvodu na náměstí. –
Přicházely proudy pracujících ze závodů s prapory, transparenty a hesly, školy,
matky s malými dětmi a řada občanů ostatních.
Přestože bylo chladno a za západního větru bylo pod mrakem, jakoby se stále
schylovalo k přeháňce, panovala všude slavnostní nálada.
Na náměstí na stožárech vlajky, před Měst NV slavnostní tribuna a naproti
ní přes náměstí originelní výzdoba – několikametrová – Agrostroje, provedená
z výf. rour řezaček a strojů “1. máj“ a za ní vlajky spřátelených národů na vysokých
žerdích.
Nejen náměstí, ale i všechny ulice a všechna okna v městě byla krásně
vyzdobena, na domech vlajky a za okny výzdoba s květinami.
Všude vzorná čistota, svědčící o velkém zájmu všeho občanstva o májové oslavy
vůbec.
V 9. hodin bylo slavnostní zahájení májových oslav.
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Po zahrání státních hymen ČSSR a SSSR přivítal předseda MV KSČ s.
Frant. Holub přítomné, projevem zahájil májové oslavy v Počátkách a uvítal
slavnostního řečníka nám. předsedy ONV s. J. Berku, který promluvil o “Prvních
májích“ jejich poslání, o budovatelských úspěších u nás, na našem okrese a
v Počátkách, o boji za mír a osvobozeneckých bojích koloniál. národů a o zapojení se
nás všech do díla celosvětového míru a budovatelského úsilí v naší vlasti.
Po jeho projevu s. Jan Jirků přečetl pozdrav ÚV KSČ zaslaný z našeho
shromáždění, který byl jednohlasně schválen.
Po projevech a zahrání Internacionály, seřazený průvod, všude pozdravován,
ubíral se městem z Palackého náměstí přes náměstí Fučíkovo, Riegrovo a Štítného
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kolem nemocnice do Stodolní ulice, kolem garáží ČSAD Tyršovou ulicí do ulice 25.
února ke hřbitovu a odtud zpět na Palackého náměstí.
V čele průvodu byly neseny vlajky ČSSR a SSSR, spřátelených států,
ČSM aj. – Za nimi šli pak poslanci Měst NV, kandidáti, navržení do voleb NV,
školní krojovaná mládež místní a z okolí, pionýři. ČSM se zpěvy a hesly, mávátky a
jinými pestrými výzdobami průvodu, dále sportovci, učňovská škola Krajského svazu
spotřebních družstev na Volmanci, Dětský domov, Svazarm, požárníci, Čsl. červený
kříž, závody, občanstvo a všemu hrála kapela o 25 mužích. Konec průvodu uzavíraly
alegorické vozy.
Po příchodu na náměstí byla přehlídka alegorických vozů. Po ní pak za
velkého zájmu
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následovala na náměstí kulturní vložka žactva zdejší základní devítileté školy
a koncert kapely, která hrála v průvodu.
Po koncertě se občanstvo pak rozcházelo.
Účast byla následující: včetně dětí 1683, z toho v průvodu celkem 1.169,
krojovaných 187, mládeže v krojích 7, ČSM v krojích 35, Spartaku v krojích 20,
Svazarmu ve cvičeb. úborech 15, požárníků v uniformách 52, ČČK ve cvičeb. úborech
20, zaměst. ČSD v uniformách 14, zaměst. ČSAD v uniformách 12, zaměst. pošty
v uniformách 5, zaměst. st. statku v uniform. 3, VB 4. – V průvodu bylo neseno
25 vlajek, 26 obrazů, 7 hesel a transparentů. – Dále bylo 24 jízdních kol, 12
motocyklů, 4 ozdobené vozy, 7 alegorií a 25 hudebník. – Podle závodů: Agrostroj
120 osob, Průmyslový podnik 73, Pletař. záv. 60, Družstvo uměl. průmyslu 46,
Komunální služby 15, Kožedělný a gum. podnik 12, Oděvní družstvo 10, nemocnice
24, škola 85, Dětský domov 62, Volmanec (učňov. školu KSSD) 85, státní
statek 12, JZD Lísek 32, JZD Borovina 11.
Z obcí bylo: ze Stojčína 10 osob, z Prostého 15, z Horní Vilímče 11,
z Léskovce 8, z osady Vesce 14, z osady Heřmaneč 5, z Polesí 13, z Veselé 7,
z Bělé 3, z Horní Olešné 23.
Alegorické vozy měly: zákl. devítiletá škola 2, dětský domov 1, nemocnice 1,
Pletař. záv. 1, Agrostroj 1, Komunální služby 1.
V rámci májových oslav byly pořádány tyto akce:
9
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a) v úterý 5. května ve 14 hod. konal se za účasti škol, ČSM a sportovců
“Běh vítězství“. Běželo se od hřbitova ulicí 25. února přes náměstí,
Štítného náměstí do Žirovnické ulice.
b) v pátek 8. května v 18 hod. konalo se v zasedací síni Měst NV slavnostní
zasedání Měst NV, MV KSČ a všech složek NF, po němž korporativně
šli všichni přítomní do parku k pomníku obětem druhé světové války
položili věnec. Současně byly položeny pak věnce k pomníku obětí prvé
světové války a na hřbitově na hrob partyzána Kasíka.
c) v sobotu 9. května ve 13 hod. konaly se na Valše na Velkém jezeře
rybářské závody.
d) téhož dne ve 20 hod. byla ve Spartaku “Májová veselice“.
e) v neděli 10. května ve 14 hod. bylo na stadionu Spartaku sportovně branné
odpoledne.
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Dětský den
Sdružení rodičů a přátel školy při zdejší základní devítileté škole pořádalo
v neděli dne 7. června 1964 oslavu Mezinárodního dne dětí.
V 8:30 vyšel průvod od škol v parku přes Štítného, Riegrovo, Fučíkovo a
Palackého náměstí a ulicí 25. února na stadion Spartaku, který za zpěvu a
provolávání zahajovali pionýři s vlajkami, krojovaní členové Československého svazu
mládeže a za nimi následovalo ostatní žactvo. Pestrý průvod byl obecenstvem všude
mile pozdravován.
Po zahájení následovaly na stadionu závodivé hry, skok. běh, vrh do cíle,
střílení do cíle, závody na kolech a koloběžkách a jiné.
Odpoledne byl sehrán tamtéž turnaj o pohár v kopané.
Dětem dostalo se všude řádného občerstvení a rodiče s radostí po celý den
sledovali radost našich dětí.
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Volby do nár. výborů
Po vyvěšení příslušných vyhlášek o volbách do národních výborů, konala se
v úterý 14.4.1964 večer v sále kina veřejná schůze občanstva, na níž občanstvu byli
představeni kandidáti pro volby do Měst NV v Počátkách, Okresního národního
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výboru v Pelhřimově a Jihočeského krajského národního výboru v Českých
Budějovicích, navržení místním výborem Národní fronty.
V následujících dnech konaly se besedy kandidátů s voliči.
V neděli 14. června 1964 konaly se volby.
Počátky byly rozdělen ve tři obvody takto:
I.
obvod: západní část města až po ulici Tyršovu, Palackého náměstí a
levou část ulice 25. února, dále samoty Šejby a Volmanec, jakož i
osady Heřmaneč a Léskovec.
II.
obvod: východní část města až po pravou stranu ulice 25. února, spodní
část Palackého náměstí, ulice Tovární, samoty Československý státní
statek, ozdravovna Jul. Fučíka v Kateřině a tzv. Smrčkova pila
III. obvod: jižní část města až po náměstí, ulice Havlíčkova, Žirovnická,
Moravská, tř. Rudé armády a osady Vesce, Prostý, Horní Vilímeč a
Stojčín.
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Volební místnosti byly tři, a to po jedné v každé budově základní devítileté školy a
třetí v nemocnici.
Volilo se od 7. do 18 hod. v osadách do 15.
V každé osadě byla volební komise, která řídila tamní volby a po jich skončení
odevzdala urny s odevzd. hlasy volební komisi příslušného obvodu.
Po výsledku sčítání odevzdaných hlasů byli jednomyslně zvoleni do Měst NV
v Počátkách s osadními výbory Heřmanče, Léskovce, Vesce, Horní Vilímče, Prostého
a Stojčína.
Bradová Milada – vedoucí prodejny Nábytek, Počátky 49
Dubský Ludvík – úředník Silnic, Počátky 467
Gross Oldřich – údržbář nemocnice, Počátky 226
Guth František – technický úředník Agrostroje, Počátky 20
Holubová Stanislava – úřednice nemocnice, Počátky 509
Hrbová Milada, dělnice Druž. uměl. prům., Počátky 100
Chadim Karel – ředitel zákl. devítilet. školy ve Studené, Počátky
340
Janků František – úředník Měst NV v Počátkách, Počátky 90
Jirků Jan – ředitel základní devítileté školy, Počátky 387
Jonáková Marie – dělnice Sukna v Žirovnici, Počátky 57
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Kadlec Václav – mechanik Agrostroje, Počátky 68
Kalužová Marie MUDr. – předn. gynekolog. oddělení nemocnice,
Počátky 308
Kouba Jan – účetní ekonom Agrostroje, Počátky 225
Lehejček Jan – dělník Agrostroje, Počátky 374
Malý Bohumil – uvol. předseda Měst NV, Počátky 508
Martínek Josef – člen JZD Lísek, Počátky 58
Pelikán Jaroslav – inspektor Jednoty, Počátky 123
Peterka Bohumil, MUDr. – obvodní lékař, Počátky 484
Povolný Stanislav – pom. mech. JZD Lísek, Počátky 223
Růžička Karel – učitel ZDŠ ozdrav. v Kateřině, Počátky 477
Sedlák Adolf – účetní Agrostroje, Počátky 325
Tománek Jan – údržbář Průmysl. podniku, Počátky 74
Uxa Karel – dělník Průmysl. podniku, Počátky 135
Vobrová Růžena – člen JZD Lísek, Počátky 264
Zadražilová Marie – dělnice Pletař. závodů, Počátky 9
Adamec Jindřich – sanitář nemocnice, Vesce 27
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Petrů František – člen JZD Lísek, Vesce 21
Jelínek Jaroslav – člen JZD Lísek, Heřmaneč 1
Matějů Václav – člen JZD Lísek, Léskovec 10
Kapoun Antonín – člen JZD Lísek, Léskovec 3
Bambula Miloslav – řidič stát. statku, Horní Vilímeč 21
Farka Josef – zaměst. JZD Lísek, Horní Vilímeč 2
Vítků Vojtěch – zaměst. ČSD, Prostý 18
Kotoun Stanislav – cestář Silnic, Prostý 11
Musil Karel – zaměst. ČSD, Stojčín 25
Gross Karel – důchodce, Stojčín 45
Hamerník Jiří – náčelník stanice ČSD, Stojčín 26
15
Do ONV v Pelhřimově zvoleni:
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Marie Šotová – zaměst. Dětského domova, Počátky 326
Růžena Martínková – dělnice Kožeděl. a gum. podniku, Počátky 271
Karel Dvorský – vedoucí Výkupního skladu, Počátky 5
Do KNV v Č. Budějovicích zvolen:
Václav Vichr – zaměstnanec ČSAD, Počátky 383
Do Národního shromáždění zvol.:
Růžena Kolářová – zaměstnankyně Koh-i-nooru, Žirovnice.
Po volbách byl plenem Měst NV zvolen předsedou Měst NV
Malý Bohumil – předseda Měst NV
Janků František – tajemník Měst NV
Kouba Jan – náměstek předs. Měst. NV
Rada Měst NV:
Předseda Malý Bohumil
Náměstek Kouba Jan
Tajemník Janků František
Členové: Farka J., Hamerník J., Chadim K., Kadlec V., MUDr. Kalužová M.,
Kotoun St., Lehejček J., Matějů V., Pelikán J., Petrů Fr., Jirků J., MUDr. Peterka
B.
Komise:
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komise plánovací, fin. a pro výstavbu:
předseda Kouba Jan + 10 členů
komise zeměděl. a pro vodní hospodář.:
předseda Petrů František + 8 členů
komise pro školství a kulturu:
předseda Kadlec Václav + 8 členů
komise zdravotní a sociální:
předseda MUDr. Kalužová Marie + 8 členů
komise sociálního zabezpečení:
předseda MUDr. Peterka Bohumil + 5 členů
Strana 9 (celkem 30)

komise pro obchod:
předseda Pelikán Jaroslav + 6 členů
komise pro místní hospodář. a prům.
předseda Jirků Jan + 6 členů
kom. pro ochranu veřej. pořádku a dopravu:
předseda Lehejček Jan + 11 členů
subkomise pro vyřiz. přestupků a provinění podle zák. č. 60/61 Sb.
předseda Lehejček Jan + 3 členové
komise bytová:
předseda Chadim Karel + 8 členů
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Komunální služby
V socialistické soutěži v prvém čtvrtletí 1964 měly naše Komunální služby
nejlepší výsledky celookresní a proto 17. června 1964 převzaly slavnostně
v Počátkách od Okresního národního výboru a Okresní odborové rady
v Pelhřimově Rudou standartu.
Vedoucí je Ant. Vlček.
Komunální služby, které u nás vznikly v r. 1958, nyní mají 17 provozoven a
22 různých oborů pro obyvatelstvo: holičství, kadeřnictví, pedikúra, eletro-instal.
středisko, oprava punčoch, sběr čistírny, sběrna prádelny, praní prádla se
samoobsluhou, cementárna, zahradnictví, správa hřbitova, oprava obuvi, klempířství,
autooprava, truhlářství, sedlářství a čalounictví, nákladní autodoprava, řezání
palivového dříví, chladírna.
18
Veřejná bezpečnost
Od 1. července 1964 je v ulici 25. února v bývalém Rudém koutku Pletař.
závodů GK zřízeno obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti o osmi členech, kteří
konají službu v Počátkách, Žirovnici a příslušném okolí.
Zřízením oddělení tohoto, byly zrušeny stanice VB (Veřejné bezpečnosti)
v Počátkách a v Žirovnici.
19
Festival krátkých filmů
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Ve dnech 6., 7., 9. a 10. července 1964 uspořádal Rudý koutek ZV Roh
Průmyslového podniku v Počátkách II. festival krátkých filmů
Promítalo se na hřišti vedle Spartaku dvěma promítacími stroji (1. Průmysl.
podniku a 1. školní). Obsluhovali je s. Ledvinka z Prům. pod. s. Jan Poula, už.
ZDČ.
Byly promítány filmy informační, zábavné a dokumentární vždy od 20:30 do
22:00 hod.
Přestože bylo chladné a nevlídné počasí, denně na hřišti bylo průměrně cca
130 návštěvníků při dobrovolném příspěvku na režii. Leč pro zhoršené počasí
v poslední dva dny hrálo se ve Spartaku.
Festival se těšil velkému zájmu jak mládeže, tak i dospělých a všichni s radostí
před zahájením promítání pomáhali upravovati hlediště a po představení zase vše
ukliditi.
20
Filmový festival prac.
Od 15. do 20. srpna byl v místním kinu uspořádán Filmový festival
pracujících a byly promítány celovečerní filmy:
v sobotu 15.8. maďarský špionážní film “Foto Haber“
v neděli 16.8. sovětský širokoúhlý film “Chodím po Moskvě“
v pondělí 17.8. německý širokoúhlý film “For eyes only“ (Přísně tajné)
v úterý 18.8. francouzský širokoúhlý film – komedie – “Nápadník“
ve středu 19.8. japonský širokoúhlý detektivní film “Nebe a peklo“
ve čtvrtek 20.8. český širokoúhlý veseloherní film “Limonádový Joe“
O filmy byl velký zájem a návštěva byla velmi dobrá.
21
Požárníci Horní Vilímeč
Místní jednotka ČSPO (Československé požární ochrany) v Horní Vilímči
pořádala pod záštitou OV-ČSPO v Pelhřimově a Měst NV v Počátkách dne 20.
září 1964 slavnostní otevření nové požární zbrojnice s ukázkami požárního
výcviku.
V 9 hod. konala se v Počátkách slavnostní schůze k 100. výročí založení
dobrovolné požární ochrany v ČSR.
Ve 14 hod. bylo v H. Vilímči řazení průvodu
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Ve 14:20 provedeno aplikační cvičení a od 15 hod. pouťová taneční zábava na
parketu v Horní Vilímči. Účinkovala hudba ZK Sklárny Janštýn.
22
Ptactvo – přílet – odlet
V pondělí 9. března přilétli k nám první špačci a už u nás zůstali. Přiletělo
jich poměrně málo.
Ve čtvrtek 2. dubna přiletěl čáp – samec a druhého si přivedl čápici. Usedli
opět na staré hnízdo.
V neděli 12. dubna přilétly vlaštovky. Vítali jsme je všichni, leč naše radost
byla zkalena jejich malým počtem. Velmi málo přilétlo jak vlaštovek, tak i jiřiček.
Příchodem podzimu první odlétli čápi a to 20. srpna. Napřed odlétli mladí a
za týden (20.8.) staří.
Brzy za čápy odlétly vlaštovky, které počaly se 7. září vytráceti, leč pozdní
odlétly až 15. září.
Špačkové se zde zdrželi nejdéle a odlétali koncem září.
23
Oslav VŘSR a MČSP
Oslavy 47. výročí Velké říjnové revoluce a Měsíce československo-sovětského
přátelství v Počátkách měly tento průběh:
Ve čtvrtek 5. listopadu 64 byl pořádán zdejší zákl. devítiletou školou pro
žactvo a veřejnost ve 13 hod. v sále kina koncert symfonického orchestru Domu
osvěty v Pelhřimově.
V pátek 6. listopadu pořádaly MV KSČ a složky, Národní fronty
v Počátkách ve 13:30 hod. na Palackého náměstí před Měst NV manifestaci
pracujících občanů k VŘSR.
Po zahrání státních hymen ČSSR a SSSR měl úvodní projev předseda
MV KSČ s. Holub. Po něm hlavní projev přednesl s. Trpák zást. předs. ONV
v Pelhřimově o významu VŘSR, svrhnutí buržoazních vlád a nastolení
socialistických. Dále promluvil o růstu socialismu u nás a jeho významu, o výsledcích
na poli hospodářském, kulturním a vědeckém, poděkoval všem pracujícím za jejich
pomoc v budování socialismu s výzvou k dalším pevnějším a význačnějším úspěchům
v budování naší vlasti. – Po jeho projevu s. J. Jirků přečetl pozdrav partyzána
Kucharenka ze SSSR našemu městu a odpověď jemu, pak předseda SČSP s. Jar.
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Bloch přečetl pozdravný projev pro ÚV KSČ a na zakončení manifestace s. Fr.
Holub měl závěrečný projev. Poté byla zahrána Internacionála.
24
V sobotu 7.11. a v neděli 8.11. byl v našem kinu promítán sovětský film “Já,
Kain XVIII“.
V úterý 10.11. večer ve Stojčíně pořádal Výbor žen ve škole přednášku s prim.
MUDr. M. Kalužové na téma “Zdraví, hygiena a prostředí“ ve Stojčíně, spojenou
s besedou o aktuelních otázkách.
V neděli 15.11. byla ve zdejším muzeu zahájena výstavy “50 let sarajevského
atentátu“
V pondělí 16.11. večer pořádal Výbor žen v Prostém na býv. MNV přednášku
prim. M. Kalužové na téma “Zdraví, hygiena a prostředí“ v Prostém, spojenou
s besedou o aktuel. otázkách.
V úterý 17.11. pořádaly Českosloven. svaz mládeže a Svaz protifašistických
bojovníků v Počátkách v klubovně ČSAD besedu na téma “17. listopad a mládež“,
na níž přednášel s. Jos. Jíra, řed. v. Kateřině.
V pondělí 23.11. pořádal Výbor žen v Léskovci večer na býv. MNV přednášku
s. prim. Marie Kalužové na téma “Zdraví, hygiena a prostředí“ v Léskovci, spojenou
s aktuelními otázkami.
Ve středu 25.11. byl v místním kinu promítán sovětský širokoúhlý film
“Hamlet“
V neděli 29.11. byla ve vestibulu kina výstava sovětské knihy, spojená
s prodejem
25
Ve středu 2.12. byl odpoledne a večer v místním kinu promítán barevný
sportovní film “Fiasko“.
V pátek 4.12. večer pořádaly složky Národní fronty a Svaz českoslov.-sovět.
přátelství v sále u Modré hvězdy přednášku s. Širmera, předs. ONV v Pelhřimově
na téma Mírové politika vítězí, která byla spojena s besedou s účastníky zájezdu do
SSSR.
V pátek 11.12. pořádala odpoledne zdejší zákl. devítiletá škola a večer složky
Národní fronty v sále kina koncert KPPFKE (Krajského podniku pro film,
koncerty a estrády) v Čes. Budějovicích “Mistři tónů“.
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Téhož dne večer konalo se v zasedací síni Měst NV slavnostní zasedání Měst
NV k ukončení oslav MČSP.
V sobotu 12.12. a v neděli 13.12.64 večer byl v místním kině promítán
sovětský film “Pokořilé nebe“.
26
Infekční nemoci
V lednu 64 šířily se mezi občanstvem příušnice, na něž onemocněly nejen děti,
ale i někteří dospělí lidé. Výskyt epidemického zánětu příušnic byl v 57 případech
s osmi komplikacemi meningocefalitis.
Planých neštovic bylo 12.
Kromě těchto nemocí začala se před prázdninami a na podzim objevovati
infekční žloutenka. Bylo mezi dětmi jen několik případů a to bez následků.
V polovině dubna vlivem jarního počasí byla chřipková epidemie, řádící
v březnu, již na ústupu a bez následků. Vysoké několikadenní horečky zachvátili
zvláště děti. začala koncem ledna, nejvyšší výskyt koncem února v březnu. Po dobu
chřipkové epidemie byly návštěvy nemocných v nemocnici zakázány.
27
Podniky v Počátkách
K 31. prosinci 64 byly v provozu u nás tyto podniky svými pobočkami:
Agrostroj, n. p., zákl. závod Pelhřimov, - hosp. stroje –
Československá automobilová doprava, okr. ved. Pelhřimov ČSAD
Pletařské závody Gustava Klimenta, n. p. Třebíč – Borovina – u nás punč.
–
Průmyslový podnik MH, pod. ředitelství v Kamenici n. L. – u nás výroba
rakví –
Družstvo uměleckého průmyslu – DUP – představenstvo v Pelhřimově –
kabely, cest. soupr.
Kožedělný a gumárenský podnik MH, Tábor – oprava obuvi a nová obuv
Oděvní družstvo DRUPO, předst. v Horní Cerekvi – 2 dílny: pánská a
dámská
Dřevo – družstvo, výr. nábytku, představ. v Humpolci – 2 dílny: natěračská
+ čalounická
Komunální služby města Počátek se svými obory.
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Zeměděl. druž. Lísek
K 31. prosinci 64 obhospodařovalo JZD Lísek 1.379ha půdy, toho orné
887, rybníků, pastvin a luk 492ha.
Mělo 900 kusů dobytka, z toho dojnic 359, koní 34, prasat 770, z toho
90 prasnic, drůbeže 1.549.
V r. 64 byla dohotovena suška, kolna na píci a siláž. jáma v Počátkách a sil.
jáma ve Vesci.
Plánované dodávky byly splněny u masa na 107%, u mléka na 124% a u
vajec na 116%.
Pracovní jednotka činila 17,- Kčs + naturálie v hodnotě Kčs 1,80.
Při žních a dobývání bramborů pomáhaly brigády: zákl. devítileté školy,
Volmance, (Učňové), z ozdr. v Kateřině (zaměst.), Průmysl. podnik, Pletař.
závody, nemocnice, ČSAD, Kožeděl. a gum. pod., Oděvní družstvo.
Z nových strojů pro celé JZD sluší se uvésti: Traktor 50S, rozmetadlo
DO25, řezačka ŘVM, traktor Z25, sklizeč píce, lis K441, kombajn na brambory,
vyorávač bramb., řezačka ZVM.
Za produkty byly dosaženy tyto výrobní/prodejní ceny:
- mléko 1l 1,76/ 1,89
- hovězí maso 1ks 9,76/10,89
- vepřové maso 1ks 8,50/11,40
- vejce 1 ks 0,76/0,91
29
Hynutí zvěře: selata hynula na chřipku
Veterinární službu středisko v Kamenici n. L., zást. MVDr. Novák
v Počátkách pro Lísek.
Členové podle věku:
18 do 25 let, 43 (26 – 45 let), 98 (46 – 60 let), 81 nad 60 roků,
učňů 8, průměr. věk člena 52 r.
Výnos z 1ha žito 24,52q, pšenice 19,96q, ječmen 29,81q, oves 19,19q,
brambory 216q.
30
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Organizace u nás zastoupené
U nás v Počátkách jsou k 31.12.64 zastoupeny tyto organizace:
Komunistická strana Československa – KSČ
Československý svaz
mládeže – ČSM
Svaz československo-sovětského přátelství – SČSP
Svaz protifašistický bojovníků – SPB
Československý červený kříž – ČČK
Svaz pro spolupráci s armádou – Svazarm
Československý svaz požární ochrany – ČSPO
Československý svaz tělesné výchovy – ČSTV
Svaz československých invalidů
Československý myslivecký svaz
Československý svaz chovatelů drobného zvířectva
Československý rybářský svaz
Československý svaz včelařů
Československý ovocnářsko-zahrádkářský svaz
31
Bytové družstvo
Počátkem r. 1963 bylo v Počátkách ustaveno bytové družstvo.
Do něho se přihlásilo 45 členů, předsedou je s. A. Vlček, ved. Komunál.
služeb.
V programu je vystaviti družst. domy na levé straně Stodolní ulice směrem od
dětské nemocnice až k ulici Tyršově, pročež také ve Stodolní ulici byla provedena
kanalizace.
Je 45 členů – 45 bytů je třeba.
Po přidělení stabil. výstavby státním státkům – ubyla z toho 1. byt. jednotka
(9 bytů) a dále pro státní výstavbu nárokovaných ministerstev ubylo dalších 9 bytů,
takže pro bytové družstvo zůstalo 27 bytů (3 byt. jedn.), které bude velmi těžko
rozděliti mezi 45 zájemců.
Byl proto uplatněn požadavek na dalších 36 bytů (4 byt. jedn.), které jsou
zařazeny do plánu do r. 1970.
Pro stabil. výstavbu JZD byla přidělena 1 byt. j. t.j. 9 bytů na sídlišti u dětské
nemocnice a dalších 6 byt. jedn. = 54 bytů svépomocí.
32
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Stodolní ul. kanalizace
V červenci 64 začalo se se stavbou kanalizace ve Stodolní ulici. Započato od
první stodoly na levé straně od Žirovnické ulice a postupovalo se směrem
k Lipáreckému náměstí.
Roury jsou cementové o světlosti 60cm. Stavbu prováděl stavební odbor
Vodohospodářské správy v Humpolci.
V prvé části úseku Stodolní ulice směrem od Žirovnické je plánována stavba
družstevních domů a proto tato kanalizace.
Stodolní ulice vznikla podle letopočtů na stodolách v r. 1870 stavbou souvislé
řady zděných stodol od Žirovnické ulice až k Lipáreckému náměstí. Byly to stodoly
zemědělců v městě, kteří neměly u svého obydlí dostatek místa na seno, slámu a
mlácení. Dobytek měli doma a ze stodol vozili domů podle potřeby. Nyní už jich
majitelé nepotřebují, prodávají se noví majitelé je přestavují na obytná stavení. Od
Tyršovy ulice k Lipáreckému náměstí.
Dolní část stodol obhospodařuje JZD Lísek (kanceláře, dílny, stroje), které
po výstavbě vlastních objektů vystěhuje.
Dříve – před r. 1870 zde byly stodoly dřevěné, které vyhořely.
33
Vodovod úprava
Již delší dobu projevuje se v Počátkách nutná úprava přívodu vody.
Dosavadní 10cm světlost přívodních rour nestačí a proto bylo započato
s úpravou přívodu vody do města.
Již dříve byla provedena výměna 10cm rour za roury o světlosti 15cm a to od
jímek až za rozcestí k státnímu statku.
Letos bylo ve výměně pokračováno a staré o světlosti 10cm byly nahrazovány
rourami s 15cm světlostí.
Započato bylo nedaleko rozcestí k stát. statku (v místě je šachta se
šoupátkem) v polovině srpna a roury byly po vyhloubení země rypadlem na levé
straně v polích směrem z města sem postupně kladen až k Sedlákovým, kde byla
překopána silnice a odtud pokračují při pravé straně silnice podél Agrostroje až na
křižovatku u kina, kde jsou v zemi nové rozvody a šoupátka.
Celá práce byla ukončena počátkem prosince.
Stavbu prováděl stavební odbor Vodohospodářské správy v Pelhřimově.
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Výbor žen
Výbor žen v Počátkách měl v r. 1964 24 členek ve stáří: 5 30/40 r., 11 41
– 50 r., 4 5é – 60 r., 4 61 až 64 r.
Předsedkyní byla do 7.VII. 64 s. uč. Helena Kučerová, která tuto funkci
svědomitě zastávala po 14 let, až odstěhovala se z Počátek. Po ní předsedkyní byla
zvolena s. Anna Slepičková, důchodkyně. Jednatelkou už 16 let je s. uč. důch. Josefa
Bukovská.
Při akci jarního úklidu a výzdoby města zapojil se VŽ do soutěže “Aby
rozkvetly všecky oce a městečka“, v níž Počátky byly vyhodnoceny jako z nejlepších
obcí v okrese a kraji a proto byl VŽ pozván redakcí “Vlasty“ na podzimní besedu
s řed. Libuší Tomšů a prof. Babičkou do Prahy. Zúčastnily se: předs. + jednat.
Krajská zvelebovací komise v Čes. Budějovicích přiznala našemu VŽ za
dosažené výsledky v této soutěži 500 Kčs, které VŽ věnoval na keře a květiny
k výzdobě města.
Pořádal přednášky: 4.2.64 v klubovně ČSAD přednášku na téma
“Populační otázka“ s primař. MUDr. M. Kalužovou. Dále oslavu MDŽ s ref.
Jos. Jírou, a v “Měsíci přátelství“ 3 zdravot. přednáška v osadách Prostém, Stojčíně
a Léskovci vedené prim. MUDr. Kalužovou.
Z Výboru žen byly do ONV zvoleny s. Marie Šotová, kuchařka v Dět.
domově a Růžena Martínková, zaměst. Kožeděl. a gumár. podniku, dále do Měst
NV s. prim. Marie Kalužová a Mil. Bradová.
35
Kulturní akce: 16. července 64 konal se zájezd do Kamenice n. L. na
divadelní představení “Skvělé dědictví“ a 5. září 4 na Konopiště na divadel.
představení “Lucerny“
Sběr: v jarní soutěži ve sběru papíru zvítězil VŽ a obdržel od Sběrných
surovin v Č. Budějovicích částku 400 Kčs a v podzimní soutěži opět 400 Kčs.
Sběr celkem činil 3.555.28q a to 2.269kg papíru, 605kg textilu, 569kg železa,
82kg kostí, 2kg mědi, 9kg sušeného šípku a 19,28kg léčivých bylin. Na výzvu VŽ
bylo odevzdáno 601ks vajec.
Na bramborách a jiných brigádách bylo odpracováno 1.374 hodin.
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K mezinár. dni děti věnoval vzorné matce Boženě Kuňasové pro dcerku
Mirku povlaky na 2 postele a mateřské škole 11 přikrývek.
VŽ spolupracoval s Českoslov. svazem mládeže a získával cvičenky na III.
celostátní spartakiádu. Dále sledoval chod a práci v jeslích, mateř. škole a školních
družinách.
Členky VŽ zúčastnily se schůze Měst NV a akcí k různým oslavám.
36
Divadelní představení
Dramatický soubor ZK Agrostroje Počátky sehrál pod protektorátem MVKSČ v Počátkách v sále kina v sobotu 29.února 64 večer v rámci oslav únorového
vítězství pracujícího lidu Harald Hauserovu divadelní hru Bílá krev.
Horácké divadlo z Jihlavy sehrálo péčí Místní osvětové besedy dne 27. září
64 večer v sále kina P. Thomasovu detektivní hru o 3 dějstvích Osm žen“.
37
Výstavy
V městském muzeu v Počátkách bylo v r. 1964 uspořádáno sedm výstav.
V “Měsíci knih 64“ byla od 22.3. do 12.4. výstava Knižní značka, jíž
zahájil projev Václav Poppe z Telče.
Jak se kdy léčívalo byl název výstav, která trvala od 26.4. do 10.5.1964.
Úvodní projev měl PhMr. Ferd. Čapek,
Od 17.V. do 31.V.64 byla výstava “Amatérská fotografie“, k níž úvodní
slovo měl Fr. Vítek z Pelhřimova. Výstava byla uspořádána ve spolupráci
s Osvětovým domem v Pelhřimově.
V době od 7.6. do 24.7.64 konala se výstav originálů akad. mal. Aloise
Moravce, k níž úvodní projev měl spisovatel Ladislav Stehlík
Od 9.8. do 20.9.64 byla uspořádána výstava ilustrací Ant. Strnadela “Ve
službách knihy“
V rámci oslav “Měsíce ČSP“ byla od 22.11. do 6.12.64 výstava “50 let od
sarajevského atentátu“, k níž měl úvodní projev s. Josef Jíra z Kateřiny.
38
V době od 13. do 20. prosince 64 konala se výstava “Amatérské fotografie“
z krajského kole STMP 1963-64.
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29. listopadu 64 konala se v rámci oslav Měsíce československo-sovětského
přátelství ve vestibulu kina výstava sovětské knihy spojená s prodejem.
39
Hudba a zpěv
Lidová škola umění v Počátkách uspořádala ve čtvrtek 12. března 64 večer
v sále kina veřejné hudební vystoupení žactva, na němž všichni účinkující podali
výsledky techniky a přednesu ve škole docílené.
Péčí místní osvětové besedy a ZV Průmyslového podniku provoz Počátky,
účinkoval v úterý 1. prosince 64 v sále kina v 17 hod. a ve 20 hod. hudební a
pěvecký soubor z pražského kulturního střediska s programem Babiččina
krabička“, který přednesl písně a výstupy z let dřívějších až po dnešní dobu. Tudíž
program pro staré i mladé.
Místní organizace Svazu protifašistických bojovníků v Počátkách uspořádala
ve čtvrtek 16. dubna 64 večer v sále kina estrádní koncert posádkové hudby
z Tábora. Téhož dne odpoledne uspořádala táž hudba v kině pro školní mládež
výchovný koncert. Účinkoval čtyřicetičlenný orchestr.
Ve čtvrtek 5. listopadu 64 konal se v sále kina koncert symfonického
orchestru Domu osvětu v Pelhřimově. Koncert konal se odpoledne péčí zdejší zákl.
devítileté školy jak pro žactvo, tak i pro dospělé.
40
V pátek 11. prosince odpoledne a večer konal se v sále kina koncert KPPFKE
(Krajského podniku pro film, koncerty a estrády) pod názvem “Mistři tónů“.
Koncert pořádala odpoledne pro školy zdejší základní devítiletá škola a večer
Národní fronta.
41
Besedy a přednášky
Výbor žen v Počátkách uspořádal v úterý 4. února 64 večer v klubovně
ČSAD přednášku primař. zdejší nemocnice MUDr. Kalužové na téma “Populační
otázka“.
MV ČSN v Počátkách uspořádal v pondělí 9. března 64 večer v klubovně
ČSAD přednášku Josef Jíry z Kateřiny “Společenský a kulturní život manželů“.
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Agitační středisko uspořádalo v sále hotelu Modrá hvězda ve čtvrtek 28.
května 64 večer přednášku o politice Číny. Přednášeli s. Houška z OV KSČ a s.
Řáda, oba z Pelhřimova.
Ve čtvrtek 27. srpna 64 konal se večer v sále kina péčí Městské osvětové
besedy vzpomínkový večer k 20. výročí slovenského povstání.
V úterý 10. listopadu 64 večer pořádal Výbor žen ve škole ve Stojčíně besedu
s prim. MUDr. Kalužovou na téma “Zdraví, hygiena a prostředí“ v osadě Stojčín
spojenou s aktuálními otázkami.
V pondělí 16. listopadu 64 večer pořádal Výbor žen ve škole v Prostém
besedu s prim. MUDr. Kalužovou na téma “Zdraví, hygiena a prostředí“ v osadě
Prostý spojenou s aktuálními otázkami.
V úterý 17. listopadu 64 večer pořádal ČM a Svaz protifašist. bojovníků
v kulturní jizbě ČSAD přednášku J. Jíry z Kateřiny “17. listopad a mládež“.
42
V pondělí 23. listopadu 64 pořádal Výbor žen na býv. MNV v Léskovci
večer besedu prim. MUDr. M. Kalužové na téma “Zdraví, hygiena a prostředí
v osadě Léskovci“, spojenou s aktuelními otázkami.
V pátek 4. prosince 64 večer pořádal NF se SČSP v sále hotelu Modrá
hvězda přednášku s. Širmera z Pelhřimova, předs. ONV, na téma “Mírová politika
vítězí“, spojenou s besedou s účastníky zájezdu do SSSR.
V pátek 18. září 64 konaly se škole a závodech a v zas. síni Měst. NV
besedy ke Dni tisku.
43
Taneční zábavy
V sobotu 11. ledna 64 pořádalo Sdružení rodičů a přátel školy při zdejší
zákl. devítileté škole “Rodičovský ples“ na němž účinkovala hudba Agrostroje
z Pelhřimova.
V sobotu 18. ledna 64 konal se ve Spartaku IV. zdravotnický ples, který
pořádal ZV ROH zdejší nemocnice. Hrál soubor “Twist micro“ filosof. fakulty
Karlovy university v Praze.
V sobotu 25. ledna 64 pořádal Agrostroj Počátky ve Spartaku
“Agrostrojácký ples“, při němž účinkovala kapela Rysk – ZK Agrostroj –
Počátky.
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V soboru 1. února 64 pořádal Agrostroj Počátky ve Spartaku “Požárnický
ples“, na němž účinkovala hudba ZK Styl ze Studené.
V sobotu 8. února 64 pořádal Spartak ve svém Spartaku “Maškarní ples“
s hudbou ZK Modeta – Nová Včelnice.
V sobotu dne 25. února 64 pořádal MV – KSČ ve Spartaku “Masopustní
taneční zábavu“ na níž účinkovala kapela Rysk – ZK Agrostroj – Počátky.
V neděli 29.3. pořádala TJ Spartak – oddíl kopaná ve Spartaku
“Velikonoční věneček“ s hudbou Rysk – Agrostroj – Počátky.
44
Výbor májových oslav spolu s MV KSČ a složkami Národní fronty
uspořádal v sobotu 9. května ve Spartaku “Májovou veselici“ na níž účinkoval Rysk
– Agrostroj – Počátky.
TJ Spartak po turnaji v kopané o putovní pohár uspořádala 12. července 64
ve Spartaku veselici s hudbou Rysk – Agrostroj – Počátky.
TJ Spartak uspořádala v sobotu 25. července 64 ve Spartaku “Letní
karneval“ s hudbou ZK Partexu – Nová Včelnice.
TJ Spartak – kopaná – uspořádala v sobotu 10. října 64 ve Spartaku
taneční zábavu “Vinobraní“ s hudbou Rysk – Agrostroj – Počátky.
ČSM Agrostroj – Počátky pořádal od 14.11. po zimní dobu v sále hotelu
Modrá hvězda vždy v neděli odpoledne taneční čaje s hudbou Rysk – Agrostroj –
Počátky.
MV KSČ spolu se složkami NF uspořádal 31. prosince 64 na rozloučení se
starým rokem “Silvestrovskou zábavu“ na níž účinkoval Rysk – Agrostroje –
Počátky.
Dům osvěty v Pelhřimově uspořádal v Počátkách od 28. března v sále hotelu
Modrá hvězda kursy tance a společenské výchovy, které řídil J. R. Kubr, mistr tance
a společ. výchovy v Praze.
45
Narození, sňatky aj.
K 31.12.64 bylo v Počátkách narození, úmrtí a sňatků:
Narození
Počátky
34
Vesce
3
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Horní Vilímeč
Stojčín
Prostý
Heřmaneč
Léskovec
Počátky
Vesce
Horní Vilímeč
Stojčín
Prostý
Heřmaneč
Léskovec
Celkem

3
3
2
1
Úmrtí
18
2
1
2
2
2
3
Sňatky
21

Počátky celkem 46

Počátky celkem 30
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Počasí a příroda
Počátkem ledna byla mírná zima a v polovině sychravá chladna, která se pak
po vyjasnění přeměnila večer na –22°C. Chladna pak přes –10°C ve dne trvala
dále, až ku konce měsíce ustupovala, takže v prvé třetině února byla také ve dne
teplota nad nulou.
Později teploty klesaly až 13. února bylo večer –18°C a ve volné krajině
klesla teplota na –25°C a za studeného větru až na –30°C. Na slunci toho dne
bylo v závětří –8 °C. V dalších dnech nastalo oteplení, bylo pak ve dne slabě nad
nulou a v noci slabě pod ní. Mírné počasí bylo koncem února. Sníh držel se v mírné
vrstvě, takže nebyla naděje, že země dostane včas dostatek vláhy přesto, že byly občas
sněhové přeháňky.
Březen byl již teplejší a začínalo se projevovati jarní počasí. Prvotní mrazíky
ustoupily mírnému oteplování, přičemž se 16., 17. a 18.III. objevily mrazíky mezi –
15 až –20°C. Ve dne bylo kolem nuly a později až do konce března se tyto teploty
kolem nuly udržely a jasné dny byly promíšeny občasnými mlhami s oblevou.
V dubnu denní teploty stouply až na +9°C a mlhavé dny střídaly se
s jasnými. Rybník byl sice zamrzlý, ale začátkem dubna začínal u břehů tát, až 11.
dubna roztál úplně. Tohoto dne byl Tovární rybník prost ledu. Jindy to bylo až po
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20. dubnu. Vlivem mírné zimy se vše urychlilo a 11. dubna bylo slyšeti lehké jarní
zahřmění.
V květnu bylo málo srážek a objevovalo se málo vody. Pozdější mlhy daly
částečně zemi vláhu.
Červen již teplý, červenec teplejší, srážkově nerovnoměrný.
47
Několik mírných bouřek a teploty kolem +25°C byly vystřídány občasnými
přeháňkami a tak přiblížily se žně, které začínaly v prvém týdnu srpna. Zprvu jim
přálo příznivé počasí, které však v době plného rozmachu se přeháňkami zhoršilo a
znemožňovalo řádný průběh žní. Proto místy obilí polehlo, které se pak obtížně seklo
a sklízelo.
Po ustálení počasí bylo obilí konečně svezeno, vymláceno a dodáno.
Do konečné fáze žní přišla sklizeň bramborů, která v září byla v jednom
proudu. Počasí sklizni přálo, bylo slunečno, jen někdy přeprška.
Při sklizni pomáhaly závody, školy a také vojsko. Vojáci byli ubytováni
v přízemí Měst NV, stravováni na účet JZD Lísek, které bez jejich pomoci auty,
traktory a sběrem by velkou úrodu bramborů nesklidilo. Poslední vojáci odjížděli 24.
října.
To již bylo chladnější počasí, mžení, přeháňky. Ve dne +10°C, proměnlivě a
konce října někde i přízemní noční mrazíky. První sníh, který ihned roztál, se objevil
24. a 25. října. Mlhavé a nevlídné počasí bylo i počátkem prosince, ve dne i v noci
mlhy, sychravá nezdravota. Teplota ve dne kolem nuly nebo až +3°C, v noci až
–8°C. Rybník na několikráte zamrzal, až v druhé polovině prosince bylo možno na
něm brusliti. Sněhu bylo málo.
Na jaře stromy kvetly časněji, leč peckovin bylo velmi málo, jablek a hrušek
dost.
Hub bylo normálně, loňská nad úroda neoslabila letošní rok.
Výnosy z polí – viz “JZD Lísek“.
48
Měst NV – zaměstnanci
K 31. prosince 1964 byli na Měst NV v Počátkách zaměstnáni:
- Malý Bohumil, předseda
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- Janků František, tajemník, dříve hosp. Měst NV – před ním do voleb do
NV Karel Smejkal, který byl zvolen tajemníkem ve Veselé.
- Dvořáková Jarmila, adm. prac.,
- Kalinová Věra, matrikářka
- Plešingerová Marie, vedoucí účetní
- Sedláková Ludmila, účetní od 11.5.1964
- Krumpl Stanislav, ved. zeměděl. odděl.
- Vacek Antonín, stavební technik
- Fišerová Marie, pom. adm. síla
Domovní správa
- Vránek Jan, ved. Dom. správy
- Povolná Marie od druhého pololetí 64, před ní Matěj Hezina – důchodce.
49
Komunální služby
- Antonín Vlček, vedoucí
- Přibylová Jarmila, ekonomka
- Nováková Marie, účetní
- Petrů Milena, pokladní

50

Sčítání – výsledky
V r. 1961 bylo provedeno sčítání lidu, domů a bytů a podle uveřejněných zpráv
uvádím výsledky:
K hlavním údajům o domovním a bytovém fondu a o bytových a censových
domácnostech na vysvětlenou:
a) bytová domácnost je soubor bydlících osob v jednom uzavřeném bytě
b) může ji tvořit 1 censová domácnost nebo ji mohou tvořit 2 i více censových
domácností.
Censové domácnosti byly konstruovány až při zpracování výsledků sčítání a to
tak, že osoby bydlící v jednom bytě (v části děleného bytu) se zařadily do
jednoho nebo rozdělily do dvou (ev. více) typů censovních domácností podle
těchto hledisek:
a) domácnosti rodinní, jichž jádrem je - manželská dvojice
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- jeden z rodičů alespoň s jedním
dítětem
b) ostatní domácnosti, jež tvoří
- dvě nebo více osob jednotlivých
- jediná fyzická osoba (bydlící v bytě
sama nebo společně s další censovou domácností anebo jako podnájemník)
Celkový počet censových domácností liší se od počtu domácností bydlících
v bytech (které vykazují tabulky o domovním a bytovém fondu)
51
o domácnosti bydlící mimo byt – jde o censové domácnosti jednotlivců i rodin
bydlící např. na pracovišti, v pohyblivých obydlích nebo nouzových obydlích a
přístřešcích.
Hlavní údaje o obyvatelstvu:
Počátky včetně Vesce a Heřmanče – úhrnem 2.374
- mužů 1.116
ve věku
a) 0 – 14
313
b) 15 – 59
613
c) 60 a více 1
90
- žen 1.258
ve věku
a) 0 – 14
259
b) 15 – 59
688
c) 60 a více
311
- příslušnost k hospodář. odvětví
a) průmysl
816
b) zeměděl. a lesnictví 351
- příslušnost k sociál. skupině
a) dělníci
1.279
b) ostat. zaměstnanci
640
c) zeměděl. družstev.
197
d) jednotl. hosp. rolníci
55
Léskovec:
obyvatelstva úhrnem
100
- mužů 55
ve věku
a) 0 - 14
18
b) 15 – 59
29
c) 60 a více
8
52
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- žen 45
ve věku

a) 0 – 14
b) 15 – 59
c) 60 a více
- příslušnost k hospodář. odvětví
a) průmysl
b) zeměděl. a lesnictví
- příslušnost k sociál. skupině
a) dělníci
b) ostat. zaměstnanci
c) zeměděl. družstev.
d) jednotl. hosp. rolníci
Prostý:
obyvatelstva úhrnem 101
- mužů 48
ve věku
a) 0 – 14
b) 15 – 59
c) 60 a více 1
- žen 53
ve věku
a) 0 – 14
b) 15 – 59
c) 60 a více
- příslušnost k hospodář. odvětví
a) průmysl
b) zeměděl. a lesnictví
- příslušnost k sociál. skupině
a) dělníci
b) ostat. zaměstnanci
c) zeměděl. družstev.
d) jednotl. hosp. rolníci
53
Stojčín:
obyvatelstva úhrnem 211
- mužů 103
ve věku
a) 0 – 14

11
23
11
5
59
26
1
64
8
6
30
2
8
29
16
17
43
40
6
38
12

22
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b) 15 – 59
c) 60 a více

- žen 108
ve věku
a) 0 – 14
b) 15 – 59
c) 60 a více
- příslušnost k hospodář. odvětví
a) průmysl
b) zeměděl. a lesnictví
- příslušnost k sociál. skupině
a) dělníci
b) ostat. zaměstnanci
c) zeměděl. družstev.
d) jednotl. hosp. rolníci

66
15
23
64
21
59
54
111
58
25
11

Horní Vilímeč:
obyvatelstva úhrnem 126
- mužů 61
ve věku
a) 0 – 14
11
b) 15 – 59
32
c) 60 a více
18
- žen 65
ve věku
a) 0 – 14
14
b) 15 – 59
38
c) 60 a více
13
- příslušnost k hospodář. odvětví
a) průmysl
28
b) zeměděl. a lesnictví 54
54
- příslušnost k sociál. skupině
a) dělníci
b) ostat. zaměstnanci
c) zeměděl. družstev.
d) jednotl. hosp. rolníci

65
24
21
16
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Počátky + Vesce + Heřmaneč + Léskovec + Hor. Vilímeč + Prostý + Stojčín –
úhrnem
obyvatelstva úhrnem 2912
- mužů 1383
ve věku:
a) 0 – 14
370
b)15 – 59
740
c) 60 a více
243
- žen 1529
ve věku:
a) 0 – 14
b) 15 – 59
c) 60 a více

315
842
372

- příslušnost k hospod. odvětví:
a) průmysl
925
b) zeměděl. a lesnictví 561
- příslušnost k sociální skupině:
a) dělníci
1.521
b) ostatní zaměstnanci 729
c) družstev. zemědělci 345
d) jednotl. hosp. rolníci 102
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Hlavní údaje o domovním a bytovém fondu a o censových domácnostech: (viz. originál
kopie z kroniky kniha druhá)
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