SVĚTOVÉ UDÁLOSTI

Konflikty
Izraelsko-libanonský vojenský střet, který započal na přelomu roku, skončil
ve druhé půli ledna staţením izraelských sil ze sporného pásma Gazy.
V květnu vyděsila Severní Korea celý svět jadernou zkouškou. Po několika
týdnech odpálila také testovací rakety krátkého doletu.
Koncem září proběhla v Íránu úspěšná zkouška rakety typu země-země,
která by byla schopná zasáhnout Izrael.

Ekonomika
S počátkem roku přijali naši slovenští sousedé za svoji měnu euro, ceny
tam tímto krokem výrazně vzrostly.
Nadále přetrvávající finanční krize způsobila v mnoha zemích vyšší míru
nezaměstnanosti a do problémů se dostala řada firem a společností.

Politika
S počátkem roku převzala naše země předsednictví Evropské unie. Hned od
počátku musela řešit dvě důleţité věci – dopady finanční krize a krizi plynovou.
Na začátku roku totiţ vyústily spory mezi Ruskem (dodavatelem zemního
plynu) a Ukrajinou (tranzitní zemí). Podle ruské strany Ukrajina neoprávněně
odebírá plyn, dle Ukrajiny jej Rusko posílá méně. Vše vyvrcholilo 7. ledna, kdy
Moskva zavřela přívod plynu do Evropy přes Ukrajinu. Po několika dnech
bezvýsledných jednání začala být situace některých evropských zemí kritická,
především na Balkáně; panovaly totiţ tuhé mrazy, i kolem -30°C. Dá se tedy
říci, ţe zastavení dodávek plynu měl premiér Putin z taktického hlediska dobře
naplánováno. Česká republika nebyla touto krizí ohroţena tolik, jako některé
okolní státy – jednak u nás mrazy neklesaly pod -10°C, jednak k nám asi 20%
plynu proudí z Norska. Navíc třetí den krize k nám ruský plyn začal v omezené
míře proudit přes Německo. Slovensko bylo však plně odkázáno na dodávky
přes Ukrajinu a situace se zde kaţdým dnem zhoršovala. Nakonec se Česko
rozhodlo Slovensku pomoci, a 18. ledna sem začal proudit český plyn – poprvé
v historii ze západu na východ. Den poté byla konečně podepsána ruskoukrajinská dohoda a 20. ledna byly dodávky plynu obnoveny.
Ten samý den proběhla v americkém Washingtonu slavnostní inaugurace
nového prezidenta Baracka Obamy, přímo na místě ji sledovaly dva miliony lidí.
Prezident Obama se o několik měsíců později stal – pro mnohé překvapivě -

nositelem Nobelovy ceny za mír. Kritikové však namítali, ţe cena mu byla
udělena příliš brzy, po necelém roce v úřadě, a zmiňovali i problematickou
intervenci USA v Afgánistánu a Iráku.
Koncem ledna pozastavilo Rusko přípravu rozmísťování raket v oblasti
Kaliningradu, které mělo být odpovědí na americké raketové základny v Česku a
Polsku. Počátkem července se prezidenti USA a Ruska, Obama a Medvěděv,
dohodli na sníţení počtu jaderných zbraní. Koncem září Rusko oficiálně
oznámilo, ţe balistické střely v kaliningradské oblasti nerozmístí; Spojené státy
totiţ odvolaly záměr vybudovat ve střední Evropě protiraketový štít.
V půli listopadu byl prvním prezidentem EU zvolen belgický premiér
Herman Van Rompuy, první ministryní zahraničí se stala britská eurokomisařka
Catherine Ashtonová.
V polovině prosince probíhala v Kodani konference o klimatických
změnách, zúčastnily se jí tisíce delegátů ze 105 zemí. Do této konference byly
vkládány velké naděje, nakonec však bohuţel nic převratného nepřinesla.

Katastrofy
Austrálie se v únoru musela potýkat s řáděním ţivlů. Zatímco na jedné části
kontinentu zničily obrovské poţáry rozsáhlá území a vyţádaly si téměř stovku
lidských obětí, jinou postihly katastrofální záplavy.
Počátkem dubna zemřelo při zemětřesení v Itálii na 270 lidí, z toho dva
Češi.
První červnový den se nad Atlantikem zřítilo francouzské letadlo Airbus se
228 lidmi na palubě. Neštěstí, jehoţ přesné příčiny nebyly zjištěny, nikdo
nepřeţil, nepodařilo se nalézt ani černé skříňky.
V srpnu došlo ve slovenském dole Handlová k výbuchu, při němţ zahynulo
20 horníků. Byla to největší důlní tragédie v historii Slovenska.
Poslední zářijový víkend zpustošil tajfun Ketsana Filipíny a v následujícím
týdnu se přehnal přes Vietnam, Laos a Kambodţu; vyţádal si 425 obětí.
Přes tisíc mrtvých po sobě zanechalo silné zemětřesení koncem září
v Indonésii.
Pandemie chřipky
Koncem dubna vypukla v Mexiku epidemie zmutovaného viru prasečí
chřipky. Brzy se tento virus rozšířil prakticky po celém světě a Světová
zdravotnická organizace vyhlásila po dvou měsících pandemii. Virem prasečí
chřipky se do konce roku nakazily desetitisíce lidí, oproti varování
epidemiologů ale mělo onemocnění v převáţné většině mírný průběh.

Komplikace končící smrtí však hrozily chronicky nemocným pacientům, jak je
to ostatně běţné i u sezónní chřipky.

UDÁLOSTI V ČESKU

Politika
Počátkem roku byla vytvořena Národní ekonomická rada vlády, nový
orgán, který měl za úkol zmírnit dopady finanční krize a podpořit hospodářský
růst.
Na politické scéně vedle toho probíhaly v podstatě neustále hádky o to, zda
platit či neplatit poplatky ve zdravotnictví. Po březnovém hlasování o důvěře
vlády, vyvolané opozicí, vyslovila sněmovna vládě nedůvěru. Stalo se tak
poprvé v polistopadové historii a následná demise vlády znamenala velký pokles
důvěry Evropské unie v české předsednictví. To bylo po půl roce působení
hodnoceno velmi rozporuplně. Do čela nové úřednické vlády prezident Václav
Klaus jmenoval Jana Fišera. Tato vláda měla zemi dovést k předčasným volbám.
Po mnoha sporech bylo rozhodnuto, ţe se budou konat aţ v květnu roku 2010.
Počátkem dubna navštívil Prahu jako hlavní město předsednické země EU
americký prezident Barack Obama. Stalo se tak na jeho první zahraniční cestě a
návštěva si vyţádala mimořádná bezpečnostní opatření.
V dubnu rozpoutal ţhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově diskusi o
vzrůstajícím pravicovém extremismu; daleko tvrdší boj s jeho příznivci přislíbili
mnozí politikové.
V červenci zavedal Kanada pro Čechy víza, kvůli velkému počtu ţadatelů o
azyl, převáţně romských.
Z důvodu sníţení vysokého deficitu státního rozpočtu na rok 2010 – asi
230 miliard Kč - byl po mnoha sporech koncem září posalnci schválen tzv.
„úsporný balíček“. Jeho přijetím měl schodek klesnout k asi 160 miliardám
korun.
Podobná bezpečnostní opatření jako přílet amerického prezidenta si
vyţádala třídenní návštěva papeţe Benedikta XVI. Naposledy Česko navštívil
Jan Pavel II. v roce 1997.
Zraky Evropy přitáhla naše republika i koncem roku, protoţe Česko bylo
poslední zemí EU, která ještě nepodepsala Lisabonskou smlouvu, jakousi ústavu
Unie. Ačkoliv byla českým senátem schválena jiţ v květnu, prezident ji
podepsat odmítal. Obával se totiţ, ţe by mohla umoţnit prolomění Benešových
dekretů. Nakonec Unie schválila podmínku Václava Klause, tedy výjimku
z Listiny základních práv EU, a český prezident Lisabonskou smlouvu počátkem
listopadu podepsal.

Sport
Naše republika hostila dvanáctidenní mistrovství světa v klasickém
lyţování, do Liberce přijeli zástupci 61 zemí. Jediná medaile pro Česko byla
stříbrná, a to zásluhou Lukáše Bauera ze závodu na 15 km klasicky. Celé
mistrovství však provázel stín pochybností a podezření, týkající se
neprůhledných finančních machinací. Vstupenky navíc byly na české poměry
skutečně předraţené, k tomu se ještě přidala sněhová kalamita, odrazující
fanoušky. Důsledkem byly poloprázdné ochozy a vylidněný Liberec.
Sportovní příznivce ale jistě potěšila rychlobruslařka Martina Sáblíková,
která se stala mistryní světa ve čtyřboji a na trati 500 m, a oštěpařka Barbora
Špotáková, kdyţ na mistrovství světa v Berlíně získala stříbro.
Po 29 letech se navíc čeští tenisté probojovali do finále Davisova poháru.
V souboji se Španělskem sice Berdych a Štěpánek podlehli, ale i přesto to byl
velký úspěch .
To se však nedá říci o českém fotbalu; po neúspěšné kvalifikaci na MS
2010 se plně projevila krize reprezentačního týmu, kterou nezachránil ani
příchod trenéra Haška.
Záplavy
V létě postihly Česko třetí nejhorší záplavy v jeho historii. Během dvou
dnů, 25. a 26.6., napáchala voda miliardové škody a vyţádala si 13 obětí.
Jednalo se o tzv. „bleskové povodně“, při nichţ voda stoupne i o několik metrů
během pár desítek minut a stejně rychle zase opadne. Přívalové deště a následné
povodně trápily republiku aţ do poloviny prázdnin. Jejich celková bilance činila
bezmála dvě desítky mrtvých a škody za téměř 6 miliard korun.

Nehodovost
Na českých silnicích zemřelo tento rok při dopravních nehodách 830 lidí,
coţ je nejméně za posledních dvacet let. Za sníţením podle odborníků stojí
změna stylu práce dopravní policie a také pokles dopravy v důsledku
ekonomické krize.
Epidemie chřipky
První potvrzený případ nákazy prasečí chřipkou se v Česku objevil
v květnu. V listopadu byla v několika krajích vyhlášena epidemie a koncem
roku bylo evidováno přes padesát úmrtí spojovaných s prasečí chřipkou.

Očkovací látka byla sice pozdě, ale přece k dispozici, ale dle médií i samotných
lékařů nebyla dostatečně vyzkoušená. Navíc průběh onemocnění nebyl u drtivé
většiny nakaţených dramatický, a proto se velká většina obyvatel očkovat
nenechala.

UDÁLOSTI V ROKYTNICI
Zprávy z úřadu městyse
Koncem ledna bylo naší obci navráceno označení „městys“ a dne 9. dubna
tento dokument oficiálně převzali starosta Josef Herbrych a místostarostka ing.
Věra Václavková v prostorách Poslanecké sněmovny.
Rokytnice je od podzimu roku 2008 partnerem obecně prospěšné
společnosti MAS Podhorácko. Jejím cílem je rozvoj území za podpory
finančních prostředků Ministerstva zemědělství.
Také tento rok se naše obec účastnila soutěţe Vesnice roku a výsledek byl
obdobný jako loni.
Ve dnech 5. a 6. června probíhaly v naší republice volby do Evropského
parlamentu. V Rokytnici bylo odevzdáno 221 platných hlasů – strana KDU-ČSL
získala 65 hlasů, KSČM 64 hlasy, ČSSD 42 hlasy, ODS 21 hlas, Suverenita 12
hlasů. Ostatních osm stran získalo od jednoho do pěti hlasů.
V roce 2009 pokračovala výstavba čističky odpadních vod a kanalizace
svojí druhou etapou. Celkové náklady byly vyčísleny na 7 109 000,-Kč,
z Ministerstva zemědělství získala obec dotaci 3 910 000,-Kč a z Kraje
Vysočina dotaci 1 066 000,-Kč. Stavba čističky byla dokončena v srpnu a od
září byla ČOV oficiálně uvedena do zkušebního provozu. Během něj se bude
vyhodnocovat účinnost tohoto zařízení.
Počátkem května byl na autobusové zastávce u sokolovny zbudován nový
přístřešek z polykarbonátu. Výrobcem byl zdejší podnik HKD.
V červnu se zmodernizoval místní rozhlas, namísto původního byl
nainstalován bezdrátový.
Rovněţ v červnu provedla vanovská firma Procházka prořezávku stromů u
školy a Úřadu městyse.
V létě se opravovala silnice z Třebíče do Ţeletavy. Na úsek v Rokytnici
došlo v druhém srpnovém týdnu, v této době byla v obci omezena doprava.
Vodorovným dopravním značením byla nová silnice opatřena v říjnu.
V tomto měsíci byly také vykoupeny pozemky pro bytovou výstavbu za
Sitonou za celkovou sumu 868.440,-Kč. Pozemky odprodali František Svoboda,
rodina Hlouchova a Karel Trnka ze Štěměch.

V listopadu vyrobilo Horácké kovodruţstvo na zakázku obce šest
světelných ozdob na veřejné osvětlení na návsi, nainstalovány byly první
prosincový den.
Před vánocemi došlo k pokácení dvou jasanů u školy a skáceny byly také
lípa a kaštan u kostela. Důvodem byl špatný zdravotní stav těchto stromů.
Rozpočet obce na rok 2009
Příjmy:
Nedaňové příjmy celkem

813 500,-Kč

Daňové příjmy:
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních poţitků 1 270 000,-Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti
280 000,-Kč
Daň z příjmů právnických osob
1 800 000,-Kč
Daň z přidané hodnoty
2 500 000,-Kč
Správní poplatky
30 000,-Kč
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
403 500,-Kč
Poplatek ze psů
15 600,-Kč
Poplatek za uţívání veřejného prostranství
21 000,-Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj + odvod
37 500,-Kč
Daň z nemovitosti
310 000,-Kč
Daňové příjmy celkem

6 667 600,-Kč

Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu
190 600,-Kč
v tom: - na výkon státní správy
76 100,-Kč
- na školství
114 500,-Kč
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
95 000,-Kč
Úhrn příjmů

7 766 700,-Kč

Zapojení výsledku uplynulého roku
727 800,-Kč
Uhr. splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (-) -819 000,-Kč
Dlouhodobé přijaté půjčené prosředky
7 800 000,-Kč
Příjmy celkem

15 475 500,-Kč

Výdaje:
Pěstební činnost (les)
Vnitřní obchod
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Neinvestiční dotace obcím na ţáky
První stupeň základních škol
Činnosti knihovnické
Ostatní záleţitosti kultury
Rozhlas (místní rozhlas)
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální sluţby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Centra sociální pomoci
Poţární ochrana – dobrovolná část

90 000,-Kč
60 000,-Kč
75 000,-Kč
120 000,-Kč
526 600,-Kč
8 160 000,-Kč
280 000,-Kč
600 000,- Kč
46 000,-Kč
140 000,-Kč
405 000,-Kč
370 000,-Kč
4 000,-Kč
190 000,-Kč
18 000,-Kč
5 000,-Kč
465 000,-Kč
150 000,-Kč
5 000,-Kč
249 000,-Kč

Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné výdaje z finančních operací
Ostatní činnosti j.n.

815 000,-Kč
2 671 900,-Kč
15 000,-Kč
994 900,-Kč

Úhrn výdajů

15 475 500,-Kč

Obyvatelstvo
K poslednímu dni roku 2009 čítala Rokytnice 883 obyvatel, coţ je o čtrnáct
více neţ loňský rok. Narodilo se devět dětí – Jan Bělíček, Tereza Kašpárková,
Štěpán Bílek, Šarlota Bílková, Kateřina Nováčková, Vojtěch Pokorný, Václav
Polák, Tereza Dokulilová, Bohdana Saidlová. Sedm osob zemřelo – Julie
Nováková, Ladislav Stodola, Miluše Ferklová, Věra Vejmelková, Jaroslav
Moudrý, Marie Klobasová, Petr Staněk. Do obce se přistěhovalo 26 osob –
z Bítovánek Jana Štorková, František Štork a Pavla Štorková, ze Ţeletavy Radka
Křivanová, Libor Křivan, Ondřej Křivan a Sára Křivanová, ze Zašovic Petr
Kopeček, z Třebíče Petra Kopečková, Věra Šamanová, Jiří Urbášek, Iveta
Dvořáková, Jan Pospíšil, Marta Pospíšilová a Tereza Bartáková, z Kroměříţe

Milada Příhodová a David Příhoda, ze Starče Kateřina Němcová, Veronika
Němcová a Petr Němec, z Kojetic Jiří Florian, Helena Florianová, Helena
Florianová, Václav Hrůza, Ivana Hrůzová a Monika Hrůzová. Odstěhovalo se
čtrnáct osob – Ladislava Semrádová do Svatoslavi, František Mikyska, Jana
Mikysková, Natálie Mikysková, Valentina Mikysková, Petr Kopeček a Petra
Kopečková do Třebíče, Markéta Hanzalová do Římova, Romana Novotná do
Skalice nad Svitavou, Aleš Fučík do Jaroměřic nad Rokytnou, Michal
Wehrenberg do Rudíkova, Dita Prodělalová, Nikola Prodělalová a Vít Prodělal
do Čáslavic.
Společenské dění v obci
Letošní oslavy masopustu se konaly v době, kdy bylo celé Česko zasypáno
sněhem. V sobotu 21. února sice nesněţilo, ale závěje byly všude. Neodradily
však kromě spousty místních ani přespolní diváky, kteří sem dorazili několika
desítkami automobilů. Hlavním tématem asi hodinového programu na sokolské
zahradě byly různé národnosti – objevili se tu černoši, Číňané, Indiáni nebo
třeba Moraváci. A jako kaţdý rok pobavila humorná podívaná nejen diváky, ale
i samotné aktéry představení.
Velikonoce tento rok připadly na druhý dubnový víkend. Velikonoční
posezení pořádané obcí ale nevzbudilo mezi místními očekávaný zájem, a proto
se v dalším roce jiţ neplánuje.
V neděli 24. května proběhlo v místním kostele svěcení nových zvonů. Dva
zvony se jmény P.Jan Bula a Sv. Josef od té doby vedle obvyklého zvonění
pravidelně odbíjejí i kaţdou čtvrthodinu.
Následující pouťový týden byl poznamenán nepříznivým počasím.
Neustálý déšť nebo aspoň mrholení určitě nepotěšily majitele pouťových atrakcí
a podepsaly se také na mizivém zájmu o letošní Pouťové posezení s dechovkou.
Naopak počasí i přes počáteční obavy nakonec přálo vystoupení Vlasty
Redla, který na koupališti zazpíval početnému publiku začátkem června.
Vyloţeně štěstí na nádherné počasí pak měla obec při pořádání II. ročníku
Rokytnického hudebního maratonu. Ten se konal první srpnový den opět na
koupališti.
Na konci listopadu uspořádala naše obec setkání seniorů v sokolovně,
k tanci a poslechu hrála skupina Saxband.
V úterý 22. prosince jsme se kvečeru sešli na návsi, abychom shlédli
vánoční program dětí ze školy a poslechli si koledy v podání hudební skupiny
Horané.
Silvestrovské oslavy probíhaly opět v sokolovně, teploty nad nulou a
hlavně hustá mlha však nedaly příliš vyniknout půlnočním rachejtlím. Mlha
kromě toho zabránila sledovat i tzv. „blue moon“, tedy 13. úplněk v roce – jev,
který není kaţdoroční a v roce 2009 dokonce připadl právě na silvestrovskou

noc. Pikantní mělo být navíc i částečné zatmění Měsíce Zemí, které dodalo
Měsíci namodralý nádech a jeho označení původní smysl. Bohuţel toto vše
zůstalo pozorovatelům z Rokytnice skryto.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
S koncem ledna odešla do předčasného starobního důchodu ředitelka školy
Mgr. Zdeňka Chaloupková a na její místo po konkurzu nastoupila Mgr. Olga
Marková. Tuto funkci však vykonávala jen krátce, po její rezignaci byl vyhlášen
další konkurz a novým ředitelem školy se od 1. srpna 2009 stal Mgr. Vladimír
Halámek.
V roce 2009 bylo do první třídy přijato 12 dětí (6 z Rokytnice, 2 z Římova
a 4 z Markvartic), rodiče čtyř dětí poţádali o odklad školní docházky.
Do mateřské školy bylo zapsáno 41 dětí, coţ je číslo významně převyšující
její kapacitu. Proto zřizovatel uvaţoval o rozšíření MŠ o další oddělení. Po
zjištění všech náleţitostí (technických, finančních, organizačních) však od
tohoto záměru upustil. Po kontrole prostor MŠ, provedené krajskou hygienickou
stanicí, bylo přijato 23 dětí.
Co se týká sběrových akcí, vynechala letos škola sběr léčivých bylin,
s ohledem na vzrůstající počet alergiků. Celoročně děti sbíraly pomerančovou
kůru, na podzim šípky a v červnu proběhl sběr starého papíru.
Z ostatních školních akcí stojí za zmínku např. podzimní putování na
Mařenku, Návštěva u skřítků Podzimníčků či předvánoční Putování za vánoční
hvězdou.
V rámci mimoškolní zájmové činnosti byl dětem nově nabídnutý krouţek
Tee-ball a krouţek pro děti se specifickou poruchou učení. Jednou týdně je
v odpoledních hodinách otevřena pro všechny zájemce počítačová učebna.
Pro děti i rodiče byla připravena spousta zajímavých dílen, z nových je to
například tvoření z pedigu, smaltování, enkaustické tvoření či korálkování.
Letošní výlet směřoval na hrad Bítov a rok byl zakončen předáním
vysvědčení a rozloučením se 13 ţáky pátého ročníku.
ZUŠ RESONANCE
Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo pobočku ZUŠ Resonance 18 dětí
z Rokytnice a okolí (11 místních, 2 z Chlístova, 3 z Římova, 1 z Petrovic a 1
z Babic). Kaţdý ţák navštěvuje jednou týdně individuální hodinu hry na klavír
nebo elektrické klávesy a jednou týdně společnou výuku hudební nauky. Ţáky
vyučují Jiřina Hlouchová a Lenka Zerzánková, která nastoupila na částečný
úvazek při mateřské dovolené.

ROSA
Pěvecký sbor ROSA se během roku 2009 zúčastnil asi 20 vystoupení.
Z těch místních můţeme jmenovat květnové svěcení nových zvonů kostela,
listopadové Setkání seniorů nebo vánoční koncert. Z přespoleních se jedná
například o Jitro hry v Kněţicích. Sbor zpívá hlavně při slavnostních
bohosluţbách v Rokytnici a okolí. Pravidelně zpívá také důchodcům v
Domovince v Třebíči a doprovází zpěvem Vítání občánků v Rokytnici.
HORÁCKÉ KOVODRUŽSTVO
V roce 2009 pracovalo na provozovně 26 pracovníků. Z důvodů
pokračování finanční krize nemohlo dojít k přibírání nových pracovních sil, a
tak se provozovna dostala za celý rok do ztráty. Pokračovalo se na výrobě
plechových dílů pro firmu Walter a pálení na laseru pro zákaznícké firmy.
Také lakovna slouţila pro výrobu Waltra.
Přesto podnik za rok 2009 vytvořil objem výroby 10.219.200,- Kč. Jelikoţ
to nestačilo na náklady provozovny, rok 2009 skončil ztrátou 1.050.000,- Kč.
Vyhlídky na příští rok jsou však lepší.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
S počátkem nového roku sloţil Radek Kašpárek funkci velitele sboru; po
několika týdnech nastoupil na jeho místo Milan Kašpárek.
Díky koupi automobilu IVECO došlo k omlazení vozového parku
dobrovolných hasičů. Po přestavbě auta pro potřeby SDH nahradí IVECO jiţ
nevyhovující vůz AVIA.
Vybavení sboru doplnily také tři zásahové obleky DEFENDER II, tři
pracovní obleky PS II a pro oddíl mladých hasičů sací koš, savice, koncovky na
savice, přilby a hadice B a C.
Částkou 5000,- Kč přispěl SDH na nové zvony místního kostela a 2000,Kč na dětský karneval, pořádaný Červeným kříţem.
Členové se opět sešli na pravidelných brigádách při čištění koupaliště a
sběru starého ţeleza. Kromě toho také obloţili palubkami zdi převlékárny
v hasičské zbrojnici.
K prezentaci SDH významně přispělo vytvoření webových stránek sboru,
na němţ má zásluhu především nový člen této organizace Martin Špaček.
Úspěšně vstoupily do hasičských soutěţí oba oddíly dětí. Na své úplně
první soutěţi ve Vladislavi obsadily mladší děti 6. místo ze čtrnácti
zúčastněných druţstev a starší získaly v konkurenci patnácti druţstev dokonce
pohár za 3. místo. Další absolvované soutěţe přinesly také dobré výsledky, a tak

se děti v rámci okresní ligy Hry plamen, v níţ figuruje asi 50 týmů, umístily
v polovině tabulky, a to i přesto, ţe se zúčastnily pouze pěti z patnácti soutěţí.
Zpestřením letního programu byl pro děti koncem června víkendový pobyt na
klozovické louce. Panovala sice velká zima, ale různé soutěţe, úkoly, stezka
odvahy a stanování vůbec se dětem velmi líbily.
Dospělí hasiči se účastnili pouze dvou soutěţí, ale obou se ctí. Z okrskové
soutěţe v Markvarticích dovezli pohár za 3. místo a ze Setkání Rokytnic
v Rokytnici u Přerova pohár za 2. místo.
Také v roce 2009 si SDH připsal několik zásahů. Koncem ledna jeho
zásahová jednotka likvidovala v Čáslavicích poţár dodávky, v červnu pak
museli hasiči po přívalových deštích pomocí vykopané strouhy zabránit
rozsáhlejšímu rozlití Rokytné. Následně čistili místním obyvatelům několik
studní, znečištěných lijáky.
V oblasti společenského ţivota přispěli hasiči v únoru oblíbeným plesem
s hudbou skupiny RÉMUS a v květnu pouťovým posezením. To však
poznamenalo chladné a deštivé počasí, takţe větší mnoţství návštěvníků
nezlákaly ani dvě kapely – Horané a Amatéři.
V listopadu se hasiči za svoji píli odměnili zájezdem s exkurzí
do jihlavského pivovaru Jeţek. V půli prosince proběhla výroční schůze, na níţ
proběhlo kromě obvyklého programu i předávání věrnostních medailí – za 50 let
u SDH ji převzal František Pokorný, za 40 let Rostislav Morkus a za 20 let
Milan Kašpárek. Čestná uznání obdrţeli Aleš Chaloupka a Josef Herbrych.
V říjnu bohuţel ve věku 85 let zemřel Ladislav Stodola, nejstarší člen
sboru.

1. SK ROKYTNICE
Organizace se i v tomto roce potýkala s nedostatkem hráčů, soutěţí se
z mládeţnických muţstev účastnila pouze přípravka; ostatní mladí hráči byli na
hostování ve Starči. Do soutěţí zasáhlo rovněţ muţstvo muţů, od sezóny 20092010 nahradilo muţstvo dorostu muţstvo muţů B. Ve skupině „muţi A“ ukončil
po sezóně 2008-2009 trenérskou činnost ing Milan Piálek. Vzhledem k tomu, ţe
jeho nástupce se nalézt nepodařilo, ujala se této nelehké funkce dvojice
bývalých hráčů Pavel Vlašín a Marek Jičínský. Z důvodu špatného umístění a
velkému počtu zraněných bylo muţstvo na podzim posíleno o dva nové hráče.
V muţstvu „B“ spolu hráli jak dorostenci, kteří pro nedostatek hráčů
nemají vlastní muţstvo, tak hráči, které bylo moţné vidět v muţstvu muţů
v předchozích letech. Pro diváky je hra těchto fotbalistů velmi atraktivní, neboť
při zápasech padá velké mnoţství branek. Hlavním úkolem bylo udrţet u fotbalu
hráče dorostu, a to toto muţstvo pod vedením trenéra Radka Ferkla splnilo.
Trojice trenérů Machovec, Stručovský a Štork měla na starosti hráče
v přípravce. A nejmladší fotbalisté jim dělali radost. Po hubených letech se

zúročila několikaletá práce trenérů a muţstvo se pohybovalo v popředí tabulky.
Byla jen škoda, ţe počet hráčů byl stále nízký, a tak při dvojzápasech
s nejlepšími muţstvy ztráceli důleţité body.
Ze společenských akcí se organizaci podařilo uskutečnit fotbalový ples a
první ročník hudebního festivalu Rokytná Fest. Fotablisté také zhotovili u
travnatého hřiště posezení pro diváky a hráče.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Tělovýchovná jednota se zaměřuje především na cykloturistiku, turistiku a
sportovní zájezdy.
Z těchto aktivit lze zmínit například návštěvu termálních lázní v Podhájské
a Velkém Mederu, jarní lyţařský zájezd nebo turistické výšlapy s různými cíly.
O prázdninách proběhl nohejbalový turnaj Rokytná Cup a tenisový turnaj ve
čtyřhrách. TJ také celoročně zajišťovala chod posilovny a cvičení ţen a dětí.
Stejně jako v předchozích letech spolupracovali členové TJ s ostatními místními
organizacemi.
V únoru převzala od Jitky Grmelové funkci pokladníka Marie Nováková.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Lednové volby nového výboru přinesly několik změn. Jednatelkou se stala
paní Marie Nováková, revizorkou byla zvolena Milena Blaţková a Pavlína
Haklová nahradila ve funkci předsedkyně paní Janíkovou, která v čele ČČK
stála více jak dvacet let.
Co se týká společenského dění, zaměřuje se organizace především na
pořádání akcí pro děti. V březnu to byl tradiční dětský karneval, hlavní roli
v něm tentokrát hrála včelka Mája. Děti z MŠ a ZŠ si připravily krátké
vystoupení a po něm následovala zábava plná tence, soutěţí a bohaté tomboly.
Pro asi 150 masek hrála skupina HGB.
Díky velkému úsilí všech členek ČČK a řady dobrovolníků se v červnu
podařilo zorganizovat první ročník Pohádkové cesty, pochodu pro rodiče
s dětmi. Na asi čtyřkilometrové trase čekala na děti spousta pohádkových postav
a samozřejmě sladké odměny za splněné úkoly. V cíli byl připraven táborák se
špekáčky a také sladkosti. Velký úspěch měla trampolína, na níţ děti rychle
zapomněly na únavu z pochodu. Trochu zklamáním bylo, ţe z osmdesáti
zúčastněných dětí byla více jak polovina přespolních. Snad další ročníky akce
osloví víc místních dětí a jejich rodičů.
V dubnu připravil Červený kříţ přednášku „Hubneme s rozumem a
natrvalo“. S tématem přijela posluchače seznámit Mgr. Zdeňka Bartošová, která
pracuje v Poradně zdravé výţivy v MOÚ Brno.

Po celý rok zajišťovaly členky návštěvy u starších a nemocných
spoluobčanů. Navštěvovaly i jubilanty od sedmdesáti let, které potěší nejen
kytičkou a malým dárkem, ale zejména dobrým slovem a tím, ţe si na ně udělají
čas.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Sdruţení hospodaří v honitbě pronajaté od honebního společenstva
Rokytnice o výměře 1 271,49 ha, nedošlo tedy ke změně oproti předchozímu
roku. Z důvodu provozu rekreačního střediska a také kvůli chovu skotu je v části
honitby Březová, Boroví a Krajanka takřka celoročně omezena myslivecká
činnost. Pod hraniční cestou je volný chov ovcí.
Pro myslivecké sdruţení i nadále pracuje 16 členů. V jarních měsících se
provádělo norování lišek, sčítání zvěře, sázení stromků na Draţkách a sběr
kamene pro ADW Krahulov. Během roku myslivci opravovali kazatelny, seníky
a posedy, zajišťovali krmivo pro zvěř a také se starali o odchov baţantů. V zimě
při přikrmování srnčí zvěře si sdruţení nechalo v ADW připravit granule a bylo
provedeno plošné odčervení. Celkem myslivci odpracovali 797 hodin. Pro větší
bezpečnost honců byly zakoupeny reflexní vesty.
V tomto roce bylo odloveno 31 kusů srnčí zvěře, 13 kusů černé zvěře, 60
zajíců, 60 baţantích kohoutů a 8 baţantích slepic. Zahraniční lovci odlovili dva
srnce. Ze zvěře škodlivé myslivosti to bylo 21 lišek, 8 kun, 2 toulaví psi a 6
toulavých koček.
V listopadu myslivecké sdruţení uspořádalo oblíbenou taneční zábavu
„Poslední leč“.
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Tento rok si TJ připomínala deset let od své ustavující schůze. Tehdy byl
zaloţen oddíl stolního tenisu a zvolen výbor, který s určitými obměnami
pracoval doposud. Během těchto deseti let organizace do svého vlastnictví
bezplatně získala budovu sokolovny, která původně patřila České obci sokolské
v Praze. Stálou údrţbou a postupnými úpravami sokolovna dostala svůj
současný vzhled. S dalšími opravami se samozřejmě počítá i do budoucna.
Sportovní aktivita Tělocvičné jednoty je zaměřena především na fungování
oddílu stolního tenisu, kde jsou v okresních soutěţích zapojena tři muţstva
dospělých a muţstvo ţáků.
Stolní tenisté se zúčastnili také turnaje Rokytnic v Rokytnici u Přerova a
svůj um předvedli i na zdejším tradičním vánočním turnaji.

V posledních letech začali svoji pravidelnou tréninkovou činnost vykazovat
také florbalisté. Právě díky nim narůstá počet členů v této organizaci. V tomto
roce se pro oddíl florbalu podařilo zajistit mantinely mezi sálem a přísálím.
Kromě činnosti sportovců z TJ a cvičení školy v sokolovně pravidelně
jednou týdně cvičí i oddíl mladých hasičů. Sokolovna je mimo to půjčována
ostatním místním organizacím, pronajímána soukromým prodejcům za účelem
prodeje zboţí a součástí příjmů Tělocvičné jednoty je i pořádání tanečních
zábav.
POČASÍ
První dny roku 2009 přinesly sice mrazivé počasí, ale na sníh – aţ na
několik málo přeháněk - byly skoupé. Denní teploty málokdy vystoupaly nad
nulu, noční klesaly i k -15°C, potrápilo nás také náledí. Vydatnější sněţení
přišlo aţ počátkem února, bohuţel s ním i sychravo, mlhavo a větrno. Koncem
prvního únorového týdne se oteplilo, 7.2. dokonce aţ na 13°C, a sníh opět
zmizel. Po pár dnech začalo znovu sněţit, od poloviny měsíce dokonce vydatně.
Oteplení přišlo počátkem března a do týdne všechen sníh roztál. Prakticky po
celý měsíc panovalo spíše aprílové počasí, déšť se střídal se sněhem, ten vzápětí
rozpustilo sluníčko a přihnal se vítr. Teploty ve dne se pohybovaly kolem 6-7°C,
noční kolem 0°C.
Opravdové jaro přišlo poslední březnovou sobotu, bylo krásně jasno,
slunečno, s teplotou kolem 15°C. Jarní počasí vydrţelo po celý duben, 10. a 11.
4. dokonce v ČR padly i 130 a 228 let staré teplotní rekordy. Koncem měsíce
bylo hodně větrno, u nás na Vysočině foukal vítr síly orkánu; vítr společně se
suchem znamenal zvýšené riziko vzniku poţárů. Poslední dubnové dny se
ochladilo a 30.4. se dokonce přihnala pořádná bouřka, která konečně vydatně
zalila vyprahlou zem. Ochlazení přetrvalo do prvních květnových dní, kdy se
k ránu objevily i přízemní mrazíky. Květnové teploty se pohybovaly kolem 1520°C, ve druhé půli měsíce vyšplhaly i nad 25°C. Ke konci máje se však velice
ochladilo, teploty klesly jen asi k 10°C, někdy i méně, a pošmourné počasí
dotvářely i časté přeháňky nebo mrholení. Do poloviny června teploty postupně
stoupaly, ale přesto nepřekročily 20°C, navíc déšť (a 11.6. dokonce i kroupy)
nepřispěl k pocitu letní pohody. V půli měsíce se sice teploty přechodně
vyšplhaly ke 30°C, ale s příchodem astronomického počátku léta opět prudce
klesly k pouhým 10°C. Konec června přinesl zlepšení, ale oteplení na 20-25°C
provázela zataţená obloha, dusno, přeháňky a bouřky.
Celý červenec byl ve znamení vysokých teplot, kolem 30°C, 23.7. padl
v republice i teplotní rekord, naměřeno bylo přes 36°C. Mohli jsme se opravdu
cítit jako v tropech, neboť vlhkost vzduchu dosahovala hodnot nad 90%.
Příčinou byly velice časté lijáky a bouřky, potrápil nás i přívalový déšť. Největší
přívaly vody nám přinesla asi hodinová bouřka 2.8. večer, provázená silným

deštěm. Do rána u nás spadlo 40mm srţek. I přes časté deště v první polovině
měsíce byl celý srpen poměrně teplý, většinou mezi 25-30°C, málokdy bylo
chladněji.
Září (dokonce ještě první týden října) představilo nádherné „babí léto“
s denními teplotami kolem 20°C a nočními okolo 8°C. Celou republiku však
v této době suţovalo největší sucho za posledních šest let, od půlky srpna
pořádně nezapršelo. Změna přišla aţ ve druhé říjnové dekádě, během několika
dnů se velice ochladilo, přišly přeháňky, déšť a 13.10. také první sníh. Toto
říjnové sněţení, vítr a teploty kolem nuly způsobily na mnoha místech republiky
kalamitu. Oproti tomu listopad byl teplotně nadprůměrný, prakticky nemrzlo, ale
bylo mlhavo a pošmourno. Zima konečně přišla aţ ve druhé prosincové dekádě,
kdy teploty klesly pod nulu a začalo mírně sněţit. Před vánoci nastala kvůli
severnímu proudění vzduchu dokonce arktická zima s denními i nočními
teplotami kolem -10°C. Vánoce ale byly nakonec na blátě – po extrémních
mrazech přišlo extrémní teplo, sníh roztál a teploty kolem 5°C vydrţely aţ do
konce roku.

