Rok 1971
a 1972
Politická a osvětová činnost.
Rok 1971 byl bohatý na
mimořádné politické události, které
svým významem ovlivnily i
politické a kulturní dění v našem
městě.
V březnu se konal 24 sjezd
KS SSSR, který byl přínosem
v hodnocení mezinárodního poměru
sil a nástupcem do nového období
rozvoje SSSR. na květen pak
mimo normální májové oslavy
připadlo 50. výročí založení KSČ
a konal se v Praze XIV. sjezd KSČ. Poslední významnou události roku byly volby
do všech zastupitelských orgánů, uskutečněné 20. a 21. listopadu.
V roce 1972 kromě každoročních oslav významných dnů jsme oslavili 28.
srpna 50. výročí založení Rudých odborů.
Většinu kulturních akcí řídila školská komise Mě NV, která pro koordinaci
činnosti všech organizací Národní fronty vypracovala každý rok závazný “Jednotný
plán kulturně osvětové práce“. Z uskutečněných kulturních a politických akcí
uvádíme:
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Slavnostní večer k výročí února (1971, 1972)
Oslavy MDŽ, spojené s vyhlášením celoměstského závazků (1971 – 1972)
Koncert pěv. sdružení “Vysočina“ k 50. výročí založení KSČ (1971)
Divadelní představení ochotníků:
“Stanice Gordian“ (1971)
“Nejlíp je u nás“ (1972)
Den otevřených dveří, spojený s výstavkou vývoje všech závodů od roku 1945,
uskutečnění v n. p. Agrostroj (1972)
V roce 1972 si začíná budovat svoji tradici i okresní divadelní festival
ochotnických souborů, kterého se u nás zúčastnili divadelníci z Humpolce, Pacova a
Kamenice nad Lipou.
Hojná byla i kulturní činnost žáků a učitelů našich škol. Připravovali krátké
programy pro všechny slavnostní příležitosti, každoročně sehráli divadelní
představení a uspořádali koncert LŠU. V roce 1971 vzniká pod vedením učitele
Františka Lahodného žákovská dechová kapela.
Osvětová beseda organizovala v zimních obdobích přednáškové cykly hlavně se
zdravotní a historickou tématikou. Městské muzeum pořádalo téměř každý měsíc
výstavu jak uměleckých děl, tak i se zaměřením k oslavám různých událostí.
Přehled kulturně výchovných a politických akcí.
1971
počet akcí účast
Přednášky a besedy
16
1.477
Oslavy celostátních výročí
7
3.800
Promítání filmů – kino
181
33.040
Filmový festival
1
1.828
Divadelní představení
3
570
Výstavy
7
3.623
Tradiční karnevaly
3
1.070
Taneční zábavy
13
2.690
Zájezdy pro občany
28
1.260
Výpůjčky knih z MLK
16.258
prům. 5,8

1972
počet akcí
15
6
156
1
4
11
3
14
45
13.553

účast
850
3.120
23.704
305
723
620
860
2.600
1.600
prům. 4,5
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Výstavba města a závodů 1971 – 1972
Po dvouleté brigádnické práci byla
dokončena výstavba smuteční obřadní síně na
hřbitově, odkud jsou vypravovány všechny pohřby.
Výzdobu průčelí provedl akademický sochař Kříž
z Pelhřimova.
Protože stávající více, než 100 let stará
budova mateřské školky nevyhovuje ani prostorově
a hygienicky, usilovala rada MěNV o výstavbu
nové, moderní školky. Zajištění výstavby
dodavatelským způsobem skončilo nezdarem a
proto bylo rozhodnuto provést stavbu svépomocí.
Budova je projektována pro 120 dětí a je stavěna v parku proti ZDŠ. Potřebné
finanční prostředky (rozpočet 1.497.000 Kčs) byly získány jednak z fondu rezerv,
MěNV a ONV, jednak z příspěvků místních závodů. Výstavba byla zahájena
v dubnu 1971 a díky brigádnické pomoci občanů byla do konce roku 1972 budova
v hrubé stavbě dokončena.
V obou letech pokračovaly práce na úpravě býv. Šafkova rybníka na požární
nádrž. V přilehlé Moravské ulici byly zbourány poslední domky a dokončena
zavážka části rybníka. Voda z potoka byla svedena do nově položeného potrubí a
přes výpusť z nádrže byl postaven nový most.
Ke konci roku 1972 byly opět svépomocí zahájeny práce na výstavbě
benzinové čerpací stanice na Žirovnické ulici.
Na sklonku roku 1972 bylo předáno občanům 74 bytů v novém sídlišti,
z toho 37 bytů patří bytovému družstvu občanů, 24 bytů je podnikových a 12 bytů
komunálních. V osadě Stojčín se započalo se stavbou šesti bytů pro JZD. Zástavba
Sládkovi ulice byla téměř dokončena a dalším stavebníkům rodinných domků bylo
předáno prvních 10 parcel za dětskou nemocnicí. Komunální služby získaly
nástavbou správní budovy 4 byty pro své zaměstnance. V Horní Vilímči dokončil
státní statek dva dvojdomky pro zaměstnance živočišné výroby.
V dolní části Stodolní ulice došlo k demolici bývalých objektů JZD. Byla také
rozšířena městská kanalizace v délce 625 m. Rovněž v osadách pokračovali občané
v budovaní kanalizační sítě a provedli i opravy požárních nádrží. Na Palackého
náměstí obnovili pracovníci Thermostavu Bratislava asfaltový povrch a vyasfaltovali
také chodníky v ul. 25. února a kolem hřbitova. Národní výbor vybudoval pro sídliště
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novou komunikaci, spojující Tyršovu ulici s Lipáreckým náměstí. V osadě Stojčín
zahájil n. p. Potraviny v roce 1971 provoz v nové, moderní prodejně. Komunální
služby obnovily sklenářskou provozovnu a dokončily stavbu cementárny. Příslušníci
požárních sborů v Léskovci a Stojčíně si postavili malé, montované požární zbrojnice.
V roce 1971 byl zakoupen nový elektrický hodinový stroj a instalován na městské
věži. Staré hodiny obohatily sbírky našeho muzea a paní Fišerová již nemusí 2x
denně vystupovat na věž a natahovat hodiny.
Občané našeho města získali v uplynulých 2 letech celou řadu nových objektů
na kterých se významně podíleli svojí prací. Celkem odpracovali na svépomocných
akcích a úpravě města v roce 1971 19.970 hodin a v roce 1972 již 35.577
placených i neplacených brigádnických hodin.
Největším počáteckým problémem se v posledních létech stává nedostatek pitné
vody, způsobený jednak celkově sušším počasím, jednak zvýšenou spotřebou vody
v nových a modernizovaných bytech. V prosinci 1971 byl k vodovodu připojen tzv.
“Lážeňský pramen“ a také vydatný pramen přímo z budovy ozdravovny, který však
byl natolik hygienicky závadný, že musel být trvale odpojen. další vodní zdroje
získáváme v tzv. “Kačerovkách“ mezi jihláveckou a kališťskou silnicí, kde je zatím
vyhloubeno pět studní. Jejich připojení bude provedeno až v roce 1973.
I v závodech našeho města dochází k další výstavbě a rozvoji výroby. Usnesení
XIC. sjezdu KSČ a směrnice k 5. LP zakládají další směry vývoje naší ekonomiky.
pracující závodů uzavřeli a také splnili mnoho závazků.
V závodě Agrostroj dokončili v roce 1971 výrobní halu o ploše 1400 m2,
určenou pro lisovnu a sklad hutního materiálu. V ČSAD postavili sklady a soc.
zařízení včetně ubytovny pro zaměstnance. Pro rozšíření vozový park, získali
odstavnou plochu demolicí přilehlých stodol. Byly zavedeny nové dálkové linky do
Brna, Ostravy a Č. Budějovic. V průmyslovém podniku rovněž nezaháleli a
postavili si nový velký sklad a garáže. Při výrobě rakví jsou ve větší míře používány
umělé hmoty a dřevotřískové desky, které nahrazují tradiční řezivo. Také
v Pletařských závodech G. Klimenta zvýšili značně výrobu a produktivitu, což bylo
umožněno vybavením závodu moderními pletařskými stroji. Výstavba pokračovala i
v obou zemědělských závodech. V JZD Lísek uvedli do provozu posklizňovou linku
na úpravu obilí včetně sýpky, takže omezili závislost na počasí i na výkupu obilí
během sklizní. velkou pomocí je i nová bramborárna, která částečně sloužila již při
sklizni v roce 1972. Po jejím dokončení dojde k úplné mechanizaci třídění a
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skladování brambor. Pracovníci státního statku dokončili stavbu hospodářských
budov v Horní Vilímči.
Volby 1971
Ve dnech 20. a 21.XI. se konaly
volby poslanců do Federálního shromáždění,
České národní rady, Jihočeského KNV,
ONV Pelhřimov a do MěNV Počátky.
Při předvolební agitaci na veřejných
schůzích voličů provedl městský výbor
Národní fronty zhodnocení činnosti MěNV
a poslanců za uplynulé volební období a
zároveň předložil návrh volebního programu
na funkční období do konce roku 1975.
Volební program obsahuje tři úseky
činnosti:
1) Polit. – výchovnou práci mezi
občany
2) Zlepšení životního prostředí
3) Rozvoj placených i neplacených
služeb
Rozhodující úkoly, obsažené ve volebním programu jsou tyto:
Zajištění dostatku pitné vody pro současnost i příští bytovou výstavbu.
Vybudování požární nádrže v prostoru Šafkova rybníka.
Příprava stavby čistírny odpadních vod.
Zajištění zdrojů pitné vody pro Stojčín a Vesci.
Zajištění dostatečného počtu parcel pro rodinné domky.
Vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků.
Příprava a zahájení stavby sídliště 180-ti bytových jednotek vč. kotelny.
Výstavba 12-ti bytů pro JZD Lísek.
Pokračování ve výstavbě areálu podniku Komunálních služeb.
Výstavba benzinové čerpací stanice v Žirovnické ulici.
Nová prodejna ovoce a zeleniny a restaurace na Štítného náměstí.
Montovaná prodejna potravin v ulici Rudé armády.
Výstavba prodejny a společenské místnosti v Horní Vilímči.
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Zahájení výstavby nové prodejny potravin na novém sídlišti.
Rozšíření restaurace v chatovém táboře ve Valše.
Výstavba budovy pro obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti včetně čtyř bytů.
Dokončení stavby čtyřtřídní mateřské školy.
Přístavba školy o prostory pro školní kuchyni a jídelnu a družinu mládeže.
Zřízení veřejné čítárny a klubu důchodců při Osvětové besedě.
Příprava pro zajištění přístavby nemocnice v další pětiletce.
Výstavba nové požární zbrojnice v Počátkách.
Ve volbách byli téměř 100% většinou zvoleni tito poslanci:
- do Federálního shromáždění
Kolářová Růžena dělnice
Žirovnice
- do České národní rady
Šebera František úředník ONV
J. Hradec
- do Jihočeského KNV
Sedláček Vladimíř předseda KVLK
Č. Budějovice
- do ONV Pelhřimov
Hanzálek Bohumil
dělník
Polesí
Blecha Ladislav
kádr. prac.
Počátky
Dvorský Karel
ved. výkupu
Počátky
- do Měst NV Počátky
Brdlíková Libuše
dělnice
Počátky
Buček Jiří
dílovedoucí
Počátky
Bukovjan Josef
farmář JZD
Počátky
Bureš Jan
výpravčí ČSD
Počátky
Dubský Ludvík
technik
Počátky
Dvorská Anna
dělnice
Počátky
Háva Miroslav
dělník
Počátky
Holub František
předseda MěNV Počátky
Janda František
ved. St. statku
Počátky
Jandová Alena
učitelka
Počátky
Jelínek Jaroslav
traktorista
Heřmaneč
Jelínek Oldřich
dělník
Počátky
MUDr. Kalužová Marie
primářka
Počátky
Kocmánek Stanislav
dělník
Počátky
Kouba Jan
ekonom
Počátky
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Malínek Jan
Martínek Josef
Martínková Růžena
Matoušek Jiří
Matoušek Karel
Musil Karel
MUDr. Peterka Bohumil
Petrů František
Povolný Stanislav
Povolná Ludmila
Povondrová Vlasta
Růžička Karel
Studený Karel
Těšínský Ladislav
Vichr Jaroslav
Vichr Václav

technik
traktorista
dělnice
dělník
taj. Mě NV
traktorista
obv. lékař
zootechnik
technik
učitelka
učitelka
řed. školy
ved. Dom. spr.
technik ČSD
dělník ČSD
řidič ČSAD

Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky

Zdravotní situace
V našem zdravotním obvodu
MUDr. Peterky bylo poskytnuto téměř o
1000 ošetření více, než v minulém roce.
Celkem bylo provedeno 17.078 ošetření,
z toho při návštěvách v rodině 1456. Při
ordinaci v Častrově bylo provedeno 524
ošetření. Byly prováděny také preventivní
prohlídky zaměstnanců, ohrožených
chorobami z povolání v počtu 1039, bylo
podáno 48 návrhů invalidních důchodců a
27 návrhů na lázeňskou léčbu.
V květnu byl organizován
jednorázový odběr krve od dobrovolných a
bezplatných dárců krve, kterých se dostavilo
na vyzvání 91, odběr byl pak proveden u
80 dárců. Ve zdravotním obvodu se
narodilo 53 dětí – z toho 24 chlapců, zemřelo 48 osob – z toho 25 mužů, do
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jednoho roku věku zemřelo 1 děcko.
Z rozboru příčin úmrtí je patrno, že na prvém místě je arterioskleróza srdeční
a mozková tj. 21 případů, pak zhoubné nádory – 13 případů.
Epidemiologická situace nebyla dobrá, po několikaleté přestávce se v polovině
roku vyskytla infekční žloutenka u dětí i dospělých sice bez zřejmé epidemiologické
souvislosti, mimo postižení několika členů v rodině. Celkem bylo potvrzeno a
zachyceno 17 případů, z nichž některé končily až dlouhodobým pobytem v nemocnici.
Bylo provedeno vyšetření a očkování všech zaměstnanců v potravinářských provozech
a všech dětí ve škole, školce a jeslích. Koncem roku se objevila opět vlna chřipkových
onemocnění a současně epidemie zánětu příušních žláz u dětí asi po sedmileté
přestávce. Epidemie měla lehký průběh, proto nebyly všechny případy zachyceny, ale
dá se říci, že bylo postiženo asi 150 až 200 dětí. Další dětské infekce se vyskytly
jen ve velmi malém počtu.
Činnost družiny ČSČK byla úspěšná a to jak v celoročním výcviku družiny,
tak i při pomoci při akci odběru krve. Družina se aktivně zúčastnila celookresního
cvičení, pořádaného v rekreačním středisku Volmanec.
V roce 1972 počátkem ledna nastalo krátkodobé hromadné onemocnění asi
600 občanů města, způsobené závadnou vodou po připojení nových pramenů do
městského vodovodu. Pramen, který znečišťoval vodu, byl vyřazen z provozu a voda
musela být celý rok chlorována. Infekční choroby se vyskytly jen ojediněle v několika
případech infekční žloutenky, příušnic, planých neštovic a spály.
V ordinaci obvodního lékaře bylo ošetřeno 15.088 osob, při návštěvách
v domácnosti 1.188 osob. Úbytek počtu ošetřených způsobil přesun péče o děti do 15ti let na dětské oddělení nemocnice. Zdravotní obvod zahrnuje 3876 osob. Během
roku se v obvodě narodilo: 51 dětí – z toho 28 chlapců, zemřelo: 57 osob – z toho
21 mužů.
K odběru krve se dostavilo mnohem více dárců, než dovoluje kapacita
odběrového vozu. Bylo provedeno 82 odběrů, v příští roce bude odběr krve
organizován ve dvou termínech.
V lékařských službách došlo k přechodnému zhoršení jelikož do zdrav.
střediska nedojížděli oční lékař a neurolog. Prostory zdravotního střediska byly
zmodernizovány a ordinace doplněna novými přístroji.
Do družiny ČSČK byly přijaty nové členky, které prošly zdravotnickým
školením. Družina se úspěšně zúčastnila okresního cvičení ČSČK.
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Sňatky, narození, úmrtí.
V obřadní síni Mě NV bylo
uzavřeno v roce 1971 10 sňatků a v roce
1972 15 sňatků.
Matriční oddělení Mě NV vydalo
v obou letech 23 delegací ke sňatkům
místních občanů u jiných národních výborů.
V městské matrice bylo zapsáno
v roce 1972 celkem 360 narození a 143
úmrtí (včetně nemocnice).

Počátky
Prostý
Hor. Vilímeč
Léskovec
Stojčín
Vesce
Heřmaneč

*
28
2
2
1
1
-

Celkem

34

1971

†
29
3
1
5
3
2

*
25
2
1
3
1
-

43

32

Přehled hospodaření Mě NV v roce 1971
Rozpočet
Příjmy celkem – z toho:
2.839.900
daně, poplatky a odv. podniků
224.700
příjmy ze školství
200.000
příjmy z jeslí
25.000
příjmy z kina
106.000
dotace a subvence ONV, příděly
z fondu rezerv a rozvoje
2.170.200

1972

†
22
3
3
1
1
2
1
33

Skutečnost
4.587.140
502.523
233.100
44.560
151.082
2.959.375
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Výdaje celkem – z toho:
vodní hospodářství
akce Z
doprava a komunikace
požární sbory
místní hospodaření
školství
jesle
kultura
sociální zabezpečení
správa nár. výboru

2.839.900
870.000
345.000
36.000
454.000
453.500
103.000
200.000
60.000
318.400

4.060.401
118.177
418.354
403.132
44.992
1.104.048
538.794
117.262
279.917
61.991
266.602

Z vyšších příjmů a ušetřených výdajů se tvoří v následujícím roce fond reserv a
rozvoje, který je používán k financování svépomocných akcí a ke zvýšení potřebných
částek rozpočtu.
V roce 1971 bylo z tohoto fondu přiděleny tyto částky:
Výstavba mateřské školky
450.000
Výstavba tribuny na hřišti Spartaku
100.000
Úprava komunikací
200.000
Nové věžní hodiny
50.000
Úprava kanalizace pod nemocnicí
55.000
Dokončení obřadní síně na hřbitově
30.000
Investiční výstavba provozoven Kom. služeb
466.000
Opravy rozhlasů a kina
25.000
Příspěvek na úpravu klubu mládeže
25.000
Požárníci na strojní vybavení
25.000
Domovní správa na údržbu bytů
50.000
Školství na provozní výdaje
52.000
Školství
Ve školním roce 1970-71 bylo v základní devítileté škole O. Březiny celkem
16 tříd, 424 žáků a 22 učitelů. Zároveň byly v provozu 3 třídy školní družiny se
třemi vychovatelkami. Na konci školního roku prospělo z celkového počtu žáků, 73
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s vyznamenáním a 10 žáků propadlo. Druhý stupeň chování mělo 5 žáků.
Z celkového počtu 66 vycházejících žáků odešlo:
na studium zemědělských oborů
7 žáků
na studium ostatních oborů
21 žáků
do učebního poměru
do zemědělství
2 žáci
do stavebnictví
6 žáků
do ostatních oborů
27 žáků
do přímého pracovního poměru
3 žáci
nezařazeni
1 žák
Žáci školy se zúčastnili mnoha soutěží a dosáhli značných úspěchů, především
v soutěži jednotlivců. V turnaji vybíjené v Kamenici n. Lipou vyhráli žáci putovní
pohár. Mimo sportovní soutěže se zúčastnili soutěží v zájmové umělecké činnosti
soutěže – Cesta za Rudou hvězdou – Co znáš o SSSR – matematické, chemické
a přírodovědecké olympiády.
Žáci se podílely rovněž na veřejně prospěšných pracích. V JZD Lísek a
Borovina sebrali celkem 7.457 q brambor, dodali 456,8 kg léčivých bylin.
Pracovali i při úklidu města.
V roce 1971 bylo opět na škole I. oddíl pionýrské organizace s 22 členy. Jejich
vedoucí se stala uč. Alena Švejdová.
Vlastním kulturním programem přispěli žáci školy na všech slavnostních
příležitostech ve městě.
26. VI. 1971 byl uskutečněn sjezd bývalých žákyň školy, které navštěvovali
před 48 léty. Zúčastnily se i jejich 2 učitelky.
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Školství 1972
Ve školním roce 1971 – 72 zůstává stejný počet tříd i učitelů, jako v roce
předešlém. Z celkového počtu 424 žáků prospělo 71 s vyznamenáním a 8 žáků
propadlo. Školu ukončilo 48 žáků a byli rozmístěni takto:
studium
zemědělských oborů
4 žáci
stavebnictví
1 žák
ostatní obory
8 žáků
učební poměr
v zemědělství
7 žáků
ve stavebnictví
2 žáci
v ostatních oborech
19 žáků
přímý pracovní poměr
4 žáci
nezařazeni
3 žáci
20. ledna složili všichni výchovní pracovníci předepsaný slib za účasti zástupců
ONV, MV KSČ a Mě NV.
V pionýrské organizaci pracovaly 2 oddíly. O prázdninách tábořilo 28
pionýrů u hájovny “Bělá“ poblíž Hořepníka. Během roku bylo vyučováno několik
nepovinných předmětů a aktivně pracovalo 7 kroužků. Žáci školy získali čestná
umístění v recitačních soutěžích, na přírodovědecké olympiádě a ve fotografování. Při
údržbě a úpravách školy odpracovali žáci a učitelé 986 hodin a dalších 488 hodin
při úklidu parku. Na polích JZD sebrali žáci 7 – 9 tříd 8.406 q brambor.
Školní jídelna a kuchyně, kde se stravuje na 300 žáků, byla vybavena novým
zařízením, rovněž do tělocvičny bylo zakoupeno a instalováno nové tělocvičné nářadí.
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Na žádost občanů z Horních Dubenek a Janštýna proběhlo 3.III. 1972
jednání mezi ONV Pelhřimov a ONV Jihlava ohledně stanovení školního obvodu.
Bylo rozhodnuto, že rodiče z těchto obcí mohou dle vlastního uvážení posílat své děti
buď do ZDŠ Kaliště, nebo do ZDŠ Počátky.
Hospodaření JZD Lísek rok 1972
Družstvo hospodařilo na 1405 ha, z toho
bylo 931 ha orné půdy. Celkový počet členů je
252. V družstvu pracuje 161 stálých pracovníků.
V tomto roce se již znatelně odráží
v hospodářských výsledcích péče o půdu. Na
nových polích, získaných meliorací za
zamokřených luk, dozrála bohatá úroda
kvalitního obilí i píce. Ve zúrodňování pozemků
se dále pokračuje a vytvářejí se tak podmínky pro
značné zvýšení rostlinné a živočišné výroby.
V roce 1972 byla docílena hrubá
zemědělská produkce z jednoho ha 12.171 Kčs,
což je o 15% více než v r. 1970.
Rostlinná výroba z 1 ha
- pšenice
- žito
- ječmen
- oves
- brambory

1970
23,8 Kčs/q
18,3 Kčs/q
26,8 Kčs/q
27,6 Kčs/q
186,- Kčs/q

1972
27,8 Kčs/q
27,9 Kčs/q
33,4 Kčs/q
32,- Kčs/q
220,- Kčs/q

Živočišná výroba:
- mléko
- vejce
- hovězí maso
- vepřové maso
- drůbež
- roční dojivost na 1 krávu

860.000 l
341.000 ks
1.398 q
1.036 q
32 q
2.347 l

1.005.000 l
453.000 ks
1.379 q
970 q
83 q
2.544 l
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Odměna za práci:
prům. hodnota 1 normy
prům. odměna za 1 hod. práce

Kčs 29,14
Kčs 7,74

Kčs 30,53
Kčs 8,68

Čistý zisk

1.448.000

1.814.000

Komunální služby 1971 – 1972
Hlavním úkolem podniku kromě poskytování služeb bylo dokončení výstavby
nových provozoven. Nejprve byly dány do provozu dílny pro autoopravnu a
elektrostředisko v roce 1972, pak byla dokončena kotelna, sloužící také k vytápění
sousedních 74 bytů. Rekonstrukcí a nástavbou administrativní budovy získal podnik
4 byty pro své zaměstnance a prostory pro cementárnu. Všechny stavební práce
prováděl podnik svépomocí.
Tím, že nová autoopravna byla vybavena moderním strojním zařízením, došlo
nejen k rozšíření poskytovaných služeb, ale také k jejich zkvalitnění. Majitelé
automobilů ze širokého okolí využívali zvláště testovací zařízení a linku na
seřizování kol a světel. V roce 1972 bylo již obslouženo 1624 zákazníků.
Po delší přestávce byl obnoven provoz ve sklenářství, pro něž byl získán nový
mladý pracovník. Rovněž cementárna po přestěhování do nové dílny obnovila výrobu
tašek a rour. Pohřební služba byla vybavena novým pohřebním vozem – Škoda
1203 – také pro elektrostředisko bylo zakoupeno nové dodávkové auto. Za výsledky
v plnění služeb pro občany a za investiční výstavby byl podnik v roce 1972
vyhodnocen jako nejlepší komunální služby v okrese.
1971
plán
skutečnost
počet pracovníků
38
40
výkony celkem
2.510.000 2.583.000
tržby od obyvatel 960.000 971.000
vyplacené mzdy
808.000 787.000
čistý zisk
140.000 158.000
Tržby největších provozoven:
autoopravna
691.000

1972
plán
skutečnost
41
43
2.620.000 2.894.000
1.100.000 1.136.000
828.000
882.000
155.000
169.000
726.000
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stavební četa
elektrostředisko
pohřební služba
klempířství
truhlářství
holičství a kadeřnictví
cementárna

592.000
320.000
248.000
208.000
157.000
130.000
82.000

422.000
366.000
250.000
206.000
199.000
133.000
67.000

Zapsal Jan Kouba
Fotografie jsou okopírovány z originální kroniky: Kronika Měst NV v Počátkách
(kniha třetí – strany 149 – 162)
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