ROK 1996
Rok 1996 byl poznamenán rozhodující politickou událostí a to byly volby do parlamentu a do
senátu České republiky. Volby měly rozhodnout, zda pravicové strany si udrží řízení našeho
státu v dalším čtyřletém období.
Poprvé v naší historii proběhly volby do senátu, který je zakotven v nové ústavě České
republiky.
Volby do obou komor sněmoven vyhrála občanská demokratická stran, ovšem s náskokem
pouhých 2% ČSSD. Byla vytvořena pravicová vládní koalice z politických stran – ODS, KDU
– ČSL a ODA. Ostatní politické strany vytvořily opozici, která ale v parlamentu má o dvě
křesla více než koalice (poměr 101:99), což znamená, že nová vláda je tak zvaně menšinová.
Premiérem nové vlády je opět zvolen Ing. Václav Klaus

1996
Hlavním úkolem obecního úřadu v tomto roce byla příprava a začátek stavby vodovodu.

Výsledky hospodaření obce Rokytnice n. Rok. za rok 1996

Příjmy
Příjmy ze školství za
stravné
Ost. příjmy ze školství za
telefony
Nájmy od podniků
Ostatní př. z vnitřní
správy
Nájmy z bytů
Ost. př. z místního
hospodářství
Hřbitovní poplatky
Příjmy z lesnictví
Správní poplatek
Daň z příjmů fyz. osob
Daň z nemovitostí
Daň z právnických osob
Daň z př. práv. osob obce
Poplatek ze psů
Poplatek z veřejného
prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za znečištění
prostředí
Příjem ze stočného do
kanalizace
Úroky z bankovních účtů
Uložení tuhého
komunálního odpadu
Dotace ze státního
rozpočtu
Příjem z prodeje majetku
obce
Převod prostředků mezi
obcemi
Příspěvek obce
dobrovolnému svazku
obcí
Úč. prostř. ze SR
Pronájem půdy
Př. z výsledku
hospodaření OKÚ
Celkové příjmy

Rozpočet

Skutečnost

240 000

272 145, 50

mimo rozpočet

2 551, 00

30 000
60 000

42 550, 00
89 292, 50

10 000
mimo rozpočet

26 833, 00
2 645, 00

mimo rozpočet
60 000
20 000
80 000
280 000
1 170 000
mimo rozpočet
mimo rozpočet
mimo rozpočet

107 600, 00
93 421, 00
65 510, 00
210 678, 00
287 036, 00
1 042 133, 00
26 040, 00
9 450, 00
7 016, 00

mimo rozpočet
mimo rozpočet

387, 50
12 732, 00

mimo rozpočet

33 031, 00

mimo rozpočet
mimo rozpočet

168 252, 21
1 320, 00

136 000

146 800, 00

mimo rozpočet

405 600, 00

- 30 000

- 38 552, 80

- 1 000

- 2 019, 00

11 900
mimo rozpočet

20 294, 46
475, 00

41 000
2 487 900

41 000, 0
3 685 851, 67

Zůstatek z předchozího roku: Celkový příjem k 31. 12. 1996 činí 6 086 201, 48

Výdaje
Lesnictví
Výstavba a oprava MR
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Požární ochrana
Bytovka
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Zimní údržba místních
komunikací
Vodohospodářské
zařízení
Obecní zastupitelstvo
Vnitřní správa
Památková péče
Komunální odpad
Doprava
Knihovna
Civilní obrana
Poskytnutí daru
Celkové výdaje:

Rozpočet

Skutečnost

10 000
117 000
147 000
200 000
320 000
25 000
30 000
110 000
10 000
20 000

0
139 935, 00
138 289, 30
191 801, 18
327 808, 94
10 085, 30
53 138, 00
93 556, 10
2 400, 00
16 429, 00

101 000

1 100 655, 00

240 000
867 900
3 000
180 000
80 000
17 000
10 000
mimo rozpočet

222 018, 00
755 407, 06
0
119 581, 00
85 083, 00
17 556, 15
10 875, 90
9 200, 00

2 487 900

3 293 818, 93

Celkově na běžném účtu a termín. Vkladu bylo k 31. 12. 1996
Rozdíl příjmů a výdajů bez výsledku hospodaření 1995

Evidence obyvatel
Přistěhováni:
Andrýsek František
Dočekal Jan
Dočekalová Božena
Franzová Alena
Nováčková Milena
Nováček Vítězslav

69
99
99
17
7
7

2 792 382, 55
+ 392 032, 74

Odstěhováni:
Kliková Romana
Klika Daniel
Václavek Antonín
Nováček Michal
Špačková Miluše
Sýkorová Hana
Sýkorová Petra
Kratochvílová Hana
Svoboda Pavel
Nováková Martina
Špaček Antonín
Škrdla Emanuel
Hrůza Karel
Hrůzová Božena
Vrzal Radim
Sýkora Jiří
Bustová Marie

222
222
138
233
242
201
201
201
6
251
229
184
12
12
264
201
184

Narozeni:
Břečka Tomáš
Blažek Jan
Dokulil Martin
Václavková Monika
Ryglová Jana
Jeleček Patrik
Vojtíšková Miroslava
Hakl Jan
Svobodová Jana
Marek Ondřej
Cejpek Rostislav
Grmela Alexander

210
93
129
96
240
265
61
94
194
50
104
7

Zemřelí:
Votková Jaroslava
Carda Jan
Příhodová Marie
Novák Alois
Polický Miloš
Štorková Marie

68
216
58
185
153
84

Manželství uzavřeli:
Novák Jaroslav, Chlístov – Hobzová Martina, 251 / 10. 2. Fú Rokytnice
MUDr. Pavel Svoboda, 8 – Dagmar Černá, Nové Město na Mor./ 27. 4. Fú Nové Město
Michal Busta, Babice – Marie Škrdlová, 184 / 16. 11. FÚ Rokytnice
Pavel Dokulil, Markvartice – Soňa Hrůzová, 12 / 21. 12. MěÚ Třebíč
Jubilanti:
Hobzová Božena
Příhodová Božena
Štveráček Josef
Piálková Marie
Nováková Julie
Chromá Marie
Bartejs František
Bartejsová Anděla
Štork Miroslav
Kopečný František
Kučerová Jindřiška
Vejmelková Božena
Blažková Květa
Nováková Milada
Příhodová Jiřina
Zvěřinová Milada
Bobková Ludmila
Příhodová Marie
Janoušek Karel
Grymová Zdena
Martenková Jiřina

85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

31
100
203
186
206
29
117
117
137
180
188
214
10
17
80
124
130
135
168
183
211

Základní škola
Dne 2. září 1996 byl slavnostně zahájen nový školní rok. Po úvodním slově ředitelky školy
promluvil k dětem i rodičům starosta obce. Následoval krátký program starších žáků.
Prvňáčci byli přivítáni květinami a dárky na památku.
V roce 1996 došlo ke změnám v organizaci školy.
Každý ročník pracuje samostatně – škola je čtyřtřídní.
1. ročník má 20 žáků, vyučuje pí. učitelka M. Pospíšilová
2. ročník má 17 žáků, vyučuje pí ředitelka Zd. Chaloupková
3. ročník má 18 žáků, vyučuje pí. učitelka J. Čechová
4. ročník má 13 žáků, vyučuje pí. učitelka B. Kučerová
Paní učitelka Marková nastoupila na mateřskou dovolenou.
Školní družina má 42 žáky, pracuje jedno oddělení pod vedením pí vychovatelky M. Pánkové.

Provozní zaměstnanci:
Školnicí je pí. M. Špačková
Topičem je pan V. Zerzánek
Ve školní jídelně se stravuje 44 dětí a všichni pracovníci školy. Obědy vydává vedoucí školní
jídelny pí. M. Sochnová.
Náboženství:
Římsko – katolické náboženství vyučuje Ing. M. Blažková a to 1. a 2. ročník – 17 dětí.
p. Nádeníček vyučuje 3. a 4. ročník – 17 dětí.
Od ledna Ing. Blažková nastoupila na mateřskou dovolenou.
Plavecký výcvik:
3. a 4. ročník se jej zúčastnil od listopadu do konce ledna v plaveckém areálu v Třebíči –
Hájku. Celkem 30 dětí, výcvik vedli učitelé z plavecké školy.
Zájmová činnost žáků Základní školy:
Tělovýchovný kroužek: 1. a 2. ročník, 12 dětí, vede pí. Chaloupková
3. a 4. ročník, 11 dětí, vede pí. Čechová
výtvarný kroužek: 22 dětí, vede pí. Pánková a Čechová
dramatický kroužek: 9 dětí, vede pí. Kučerová
přírodovědný kroužek: 20 dětí, vede pí. Pánková
německý jazyk: 3 ročník, 13 dětí, vede pí. Pospíšilová
německý jazyk: 4 ročník, 11 dětí, vede pí. Pánková
hra na flétnu: 5 dětí, vede pí. Pospíšilová
Mimoškolní činnosti se zúčastňují i děti z Markvartic a Chlístova.
Spolupráce s Mateřskou školou:
Pravidelně ředitelka školy navštěvuje mateřskou školu před zápisem do 1. třídy, sleduje děti
při činnosti a zaměřuje se na ty, které mají jít do školy. Setkává se i s jejich rodiči. Děti
v jarním období navštíví školu.
Akce školy:
5.1. sporty a hry dětí na sněhu
2. 2. dětský karneval
26. 2. koncert P. Nováka pro děti – Třebíč
10. 4. program žáků základní školy na výroční schůzi ČČK
16. 4. představení iluzionisty – společně s MŠ
24. 4. den slabikáře, žáci školy a rodiče
2.5. dopravní den na hřišti
2.6. divadelní představení v Jihlavě – Popelka
20. 6. školní výlet – westernové městečko Zvole pod Pernštejnem
18. 6. zubní lékařská prohlídka
21. 6. cvičení v přírodě
27. 6. přijetí nejlepších žáků školy u starosty obce

Při údržbě školy byla opravena a natřena střecha na přístavbě školy, zde zatékalo. Bylo
opraveno schodiště vedlejšího vchodu. O letních prázdninách byla natřena okna a
vymalovány třídy školy. Ve dvou třídách byly instalovány v oknech žaluzie. Připravuje se
další třída k zahájení nového školního roku – aby byl zřízen 5. ročník školy.

Mateřská škola
Pro školní rok 1996/97 bylo zapsáno 43 dětí. I nadále jsou zachovány dvě třídy.
Ve II. třídě s polodenním provozem pracuje paní učitelka Jiřina Vávrová, kam dochází 18
dětí.
V I. Třídě pracuje pí. učitelka Zdeňka Kadrnožková a učitelka Lenka Balounová. Zde je
povolena výjimka v počtu dětí na 23, protože vyhláška stanovuje maximální počet na třídu 20,
výjimkou lez naplnit třídu až na 25 dětí.
Hlavním úkolem výchovně – vzdělávací práce je vytvořit dětem prostředí bohaté na podněty a
všestranný rozvoj osobnosti.
Akce školky:
Dětský karneval, oslava MDD – opékání párků, výlet dětí a učitelek do ZOO v Jihlavě,
„Mámo, táto, pojď si hrát“ – odpoledne, kdy rodiče a děti si společně vyrobily hračku.
Mikulášská nadílka, vánoční besídka, která byla zaznamenávána na kameru, vítání občánků –
program.
Značná nemocnost – mononukleóza.
O letních prázdninách byla mateřská škola v provozu pouze 14 dnů, o vánočních prázdninách
zcela uzavřena.
Pro silné mrazy došlo k zamrznutí topení. Způsobena škoda činila 61 000,- korun. Vzhledem
k tomu, že silné mrazy až - 28C způsobily rozsáhle škody po celém území republiky,
pojišťovna toto klasifikovala jako živelnou pohromu a zaplatila provozovateli – Obecnímu
úřadu v Rokytnici 53 000,- korun.
V měsíci květnu proběhla brigáda rodičů na natírání vybavení zahrady školky včetně plotu,
kdy byla provedena i oprava úchytů. Rodiče odpracovali 200 hodin.
Personální obsazení kuchyně: k 31. 12. 1996 odchází do důchodu vedoucí školní jídelny paní
Ježková, vystřídá ji Marie Sochnová. Vedoucí kuchařkou je i nadále Jana Hanzalová,
pomocnou Marie Kašpárková, školnicí v I. třídě je Hana Špačková, ve II. třídě Jana
Rambousková, která je současně i topičkou.
Práce obecního úřadu
Byla řízena programem, přijatým zastupitelstvem obce již v roce 1995, potřebami a
vyřizováním potřeb občanů. Hlavním úkolem, který si zastupitelstvo vytklo pro svoje funkční
období je vybudování obecního vodovodu. Celý rok probíhaly intenzivní práce na přípravě
této nákladné akce, jejímž výsledkem bylo povolení stavby. Po osobním jednání zástupců
obce na Ministerstvu zemědělství byl zajištěn i příslib finanční dotace od státu na rok 1997.
Tím, že bylo zajištěno finanční krytí stavby a skutečnost, že po mokrém roce byly veřejné
zdroje pitné vody hygienicky závadné, začala stavba vodovodu již na podzim. Byla

v předstihu vybudována úprava vody a k ní položeno potrubí od studní, aby občané mohli
odebrat vodu ještě před dokončením vodovodu v obci.
Celou stavbu vodovodu buduje firma „Vodohospodářské stavby Jihlava“, která vyhrála
výběrovou soutěž z pěti nabídek. Smluvně se firma zaručila, že celou stavbu provede za 13
miliónů korun.
Mimo započatých prací na vodovodu byly konány další práce, které vyplynuly z potřeb a
obnovy obecního majetku, nebo nová zařízení sloužící občanům.
- nové pouliční osvětlení na Dražkách
- asfaltová silnice k hostinci „Sport“ na koupališti
- nové kanalizační šachty za kinem a pod kapličkou
- dokončena úprava vnitřních prací v Ježkově stodole
- úprava a údržba školy za téměř 80 tis. korun
- Oprava laviček na fotbalovém hřišti
- Vybudování nových skladů v budově radnice

Sokol Rokytnice
Oddíl kopané oslavil 55. výročí od založení prvního fotbalového spolku (1. 1. 1941), kterým
byl SK Rokytnice. V rámci oslav tohoto výročí byl uspořádán žákovský turnaj „O velikonoční
kopačku“ za účasti tří družstev. Zvítězili žáci z naší obce. Dále proběhlo exhibiční utkání
„Jedenáctka Ryglů“ versus Rokytnice 1976, za něž nastoupili hráči, kteří před dvaceti lety
vybojovali poprvé postup do I. B. třídy krajské soutěže.
Ve dnech 28. až 30. června byl uspořádán turnaj „Rokytnice ČR 96“. Turnaje se zúčastnily
dvě družstva z Rokytnice v Orlických horách, dále družstva z Rokytnice u Přerova a nad
Vláří.
Na poslední chvíli odřeklo svoji účast družstvo Spartaku Rokytnice nad Jizerou. Aby
nemuselo dojít k velkým změnám v rozlosování turnaje, Rokytnici n. Rok. reprezentovali dvě
družstva a to družstvo mužů a družstvo složené ze starších hráčů a dorostenců. A toto
družstvo turnaj vyhrálo. Druhé místo obsadila Rokytnice nad Vláří, třetí družstvo mužů
z Rokytnice n. Rok. – naši. Turnaj se líbil, zejména účastníkům z ostatních měst a obcí
Rokytnic, a to i přes nepřízeň počasí.
Umístění družstev v jarní soutěži a na podzim:
Mužstvo soutěží v I. B. třídě, na jaře se umístilo na 11. místě (před Čáslavicemi), v podzimní
soutěži na 3. místě. Zpočátku trénoval mužstvo pan Alois Novák, František Svoboda na
podzim přešel k mužům od družstva dorostu. Pan Pavel Kopečný je vedoucí družstva.
V jejich práci jim po stránce organizační a technické pomáhali pánové Machovec a Ježek.
Družstvo dorostu soutěží v okresní soutěži. Na jaře obsadilo 2. místo (trénoval Karel Hobza a
Fr. Svoboda). Na jaře obsadilo 2. místo (trénoval pouze K. Hobza)
Družstvo žáků je také v okresní soutěži. Na jaře obsadilo 4. místo (trénují Martin Ferkl a
Dušan Novák). Po odchodu starších hráčů do dorostu a výrazné snížení věkového průměru
družstva mělo za následek pohoršení si v pořadí v podzimní části soutěže – 7. místo.
Zabezpečení činnosti oddílu kopané vyžaduje nemalé finanční částky formou pořádání
společenských akcí, získávání sponzorských darů či úhrady za poskytnutí reklamy.

Sponzorskými dary přispěly tyto organizace a tito jednotlivci: Obecní úřad Rokytnice,
Zemědělské družstvo Rokytnice, Kooperace Sádek, Horácké autodružstvo Třebíč, JIPAP
Přibyslavice, TRADO Třebíč, Autodopravce Kajka Opatov, Restaurace Kopeček Třebíč,
Restaurace „Zlatý lev“ Třebíč, TEKRO Praha, SANVET Ostrov nad Osl., VHS Jihlava,
DVD Jaroměřice a jednotlivci Ing. Milan Piálek st., pan Karel Vrzal a pan Jiří Krčál
(hostinský).
Nejlepším fotbalistou Rokytnice za rok 1996 byl Slavíček Martin z Želetavy, na druhém místě
skončil Ferkl Petr, na třetím Kašpárek Josef z Rokytnice. Nejužitečnějším hráčem u družstva
dorostu byl vyhlášen hráč Jiří Hobza a u družstva žáků Kamil Vrzal.
Nejlepším střelcem podzimu družstva dospělých se stal Martin Rygl se sedmi brankami. Cenu
věnoval starosta obce.
Dne 8. 10. 1996 bylo u ministerstva vnitra České republiky zaregistrováno nové občanské
sdružení „1. Sportovní klub Rokytnice nad Rokytnou“, který se hlásí jako pokračovatel tradic
oddílu kopané Sokola Rokytnice n. Rok.
Dle dohody uzavřené mezi Sokolem Rokytnice a 1. Sportovním klubem Rokytnice dnem 30.
6. 1997 ukončí svoji činnost kopané Sokola a od 1. 7. se kopaná bude provozovat v 1.
Sportovním klubu.

Volby do poslanecké sněmovny a senátu
Politické dění v České republice bylo v r. 1996 ovlivňováno volbami. V první polovině roku
politické strany se nažily zvýraznit a upozornit na sebe programy, kterými chtěly získat
voliče, aby získaly co nejvíce hlasů ve volbách do parlamentu ve dnech 31. 5. 1. 6.
V uvedených aktivitách pokračovaly i později, neboť ve dnech 15. – 16. listopadu
následovaly volby do senátu.
SENÁT – je instituce tvořící druhou komoru parlamentu, která byla zakotvena v Ústavě
České republiky poprvé v historii našeho státu, a občané měli dokázat svojí účastí, že
souhlasí s jeho ustanovením.
Účast v prvním kole senátních voleb – 35 % voličů a ve druhém kole byla 30, 6% voličů
v republice prokázala, že obyvatelé naší republiky senát příliš neuznávají a pokládají spíše za
zbytečný.
Obyvatelé naší obce volby příliš nezajímaly, o čemž svědčí malá účast na
předvolebním mítinku. Přesto k volbám do parlamentu přišlo v Rokytnici 593 voličů
z celkového počtu 648 zapsaných, to je 91, 5 %.
Výsledek voleb konaných ve dnech 15. 11. – 16. 11. v naší obci potvrdil, že občané dávali
přednost stranám směřujících do leva. Nejvíce hlasů získala Komunistická strana Čech a
Moravy – 138 hlasů, poměrně hodně hlasů získali sociální demokraté – 116, jejichž strana
v Rokytnici nebyla založena. Z pravicových stran získala nejvíce Křesťansko – demokratická
unie – Česká strana lidová – 129 hlasů. Překvapivě málo hlasů v Rokytnici získala Občanská
demokratická strana – 74 hlasů, která celkově v České republice vyhrála.
K volbám do senátu přišlo pouze 309 voličů, ačkoliv toto právo mělo 653 občanů – tj. 47, 3 %
voličů se těchto voleb neúčastnilo.
Nejvíce hlasů v I. Kole získal Ing. Novotný z Komunistické strany Čech a Moravy – 103
hlasů. Na druhém místě se umístil Ing. Hort z Občanské demokratické strany se ziskem 65
hlasů.

Ve II. Kole voleb do senátu o týden později 22. – 23. 11. hlasovalo pouze 202 voličů, kteří
rozhodovali mezi kandidáty MUDr. Pavlem Heřmanem (nezávislý, starosta města Třebíče) a
Ing. Petrem Hortem (z ODS). Naší občané hlasovali pro MUDr. Heřmana – 134 hlasů,
kterému tím pomohli ke zvolení být senátorem za okres Třebíč.
Zemědělské družstvo
Půdní fond:
Celkem 1 035, 49
Orná půda 920, 67
Louky, pastviny 114, 82
Sklizeň pícnin na zelené krmení
Plodina
Ozimá směska
Vojtěška
Jetel luční
Jarní směska
Tráva

ha
6
10
4
3
8

celkem tun
60, 0
245, 3
76, 6
39, 0
87, 6

Živočišná výroba – plnění
115, 07
17, 95
91, 14
5, 98
448, 00

Maso celkem
Hovězí
Vepřové
Telecí
Mléko (v litrech)

779, 0
92, 0

Odchov selat (kusy)
Odchov telat (kusy)
stáj

výroba
ks/den

Výroba mléka
dodávka
ks/den

průměr 1. 95

průměr 1. 96

Rokytnice
Markvartice

10, 16
10, 42

9, 38
9, 75

147
96

146
94

Vepřové maso
Prasata výkrm
Prasnice
Celkem:

Dodávky vepřového a hovězího masa
kusy
kg
696
86 246
18
2 866
714
89 112

Hovězí maso
Krávy
Jalovice
Telata
Celkem:

44
5
3
52

20 403
2 763
175
23 341

% váha kg
124
159

463
552
53

Přehled stavu skotu a prasat k 30. 6. 1996
Kategorie
Dojnice
Jalovice do 2. r.
Jalovice VB
Telata odstavena
Telata
Celkem:

r. 1996
232
210
32
39
16
529

r. 1995
239
200
51
37
17
544

rozdíl
-7
+ 10
- 19
+2
-1
- 15

Prasata
Kanci
Selata
Prasničky
Předvýkrm
Výkrm
Celkem:

98
5
371
35
186
619
1314

101
4
400
35
233
578
1351

-3
+1
- 39
0
- 47
+ 41
- 37

Nákup zařízení a strojů
Krmící linka – vepřín Chlístov
Aplikátor tekutých přípravků
Bojler – Markvartice
Auto Škoda 120 L
Jax Modem
Celkem:

207 338,16 190,4 008,45 000,.
6 890,279 426,Ekonomika zemědělské výroby

Za I. Pololetí 1996
Tržby za zvířata IM 518 tis korun, IM ostatní 10 tis. korun, Tržby za prod. Materiál 169 tis.
korun, ostatní prov. Výnosy 114 tis. korun, úroky PGRLF 65 tis. korun, dividendy Agroslav 4
tis. korun, prodej akcií Agros 660 tis. korun.
Výdej majetkových podílů oprávněným osobám, vypořádacích podílů členů:
r. 1995
r. 1996
Nárok
6 612
7 757
výdej
4 858
5 759
Hasičský sbor
V sobotu 22. června 1996 proběhly v naší obci oslavy 110. výročí založení hasičského sboru.
Oslavy začaly průvodem všech zúčastněných od sokolovny až ke koupališti na cvičiště.
Zde hasiči z Heraltic v historických bílých uniformách předvedli humornou ukázku vývoje
techniky hašení ohňů, kdy nejprve maketu hořícího objektu hasili ručně – nosili kbelíky
s vodou, pak hasili ruční stříkačkou, nakonec moderní motorovou.
Oslav se zúčastnily hasičské sbory domácí, z Římova, Čechočovic, Mastníka, Boroviny,
Chlístova, Markvartic, Kojetic a ze Starče.
Přes nepřízeň počasí – celé odpoledne vydatně pršelo, sešlo se mnoho diváků, kteří si se
zájmem prohlédli hasičkou techniku (nechyběly ani prastaré, historické stříkačky a moderní

stroje) a fandili našim v turnaji. Turnaje se zúčastnili hasiči z Rokytnice, Chlístova,
Markvartic a družstvo „starších“ hasičů z Rokytnice. Ti dosáhli vynikajícího času a předvedli
ostatním, že jsou stále ve formě.
Celé odpoledne bylo zajištěno bohaté občerstvení, večer hrála hudba v hostinci Sport i k tanci.
Jako každoročně hasiči v lednu uspořádali svůj ples, zúčastnili se Okrskové soutěže a zajistili
sběr železného šrotu.
Vítání malých občánků
8. června bylo v obřadní síni radnice přivítáno 9 malých občánků Rokytnice:
Piálková Nikola
237
Paculová Žaneta
236
Štefánek Ondřej
90
Břečka Tomáš
210
Blažek Jan
93
Václavková Monika
96
Ryglová Jana
240
Jeleček Patrik
265
Vojtíšková Miroslava
61

Děti přivítal starosta obce, popřál dětem zdraví, daroval pohádkovou knížku, maminkám
kytičku.
Dále děti z mateřské školy, předvedly krátký program, ve kterém pokračoval ženský pěvecký
sbor z Rokytnice.
Nový obchod
Od 2. 9. 1996 byl v rodinném domku č.p. u Prokopů otevřen nový obchod – Smíšené zboží u
Prokopů. Majitelka Marie Maloušková navázala na rodinnou tradici, kdy její děd (právě
v těchto prostorách), i otec se zabývali obchodní činností.
Zde je v prodeji pečivo, v sobotu se dováží až z Jaroměřic (vynikající chléb, rohlíky a veky).
Balené potraviny, uzeniny, lihoviny, cukrovinky, ovoce, zelenina, hygienické potřeby.
Otevřeno je denně.
Počasí
Jaro – bylo velice chladné a deštivé. Všichni se těšili na sluníčko.
I zemědělce počasí zradilo, dlouho nemohli vyjet do polí.
Léto – bylo také chladné, sluníčka, opalování, koupání jsme si moc neužili, dovolené
pracujícím propršely.
Podzim – mlhavý a deštivý, z tohoto důvodu byl ukončen sběr brambor v zemědělském
družstvu až na konci října.
Zima – sníh napadl již v listopadu (Martin přijel na bílém koni 11.11.), za pár dní roztál.
Od 4. 12. jsou mlhy a silné mrholení, které způsobilo silnou námrazu. Stromy a elektrické
vedení byly obaleny silnou námrazou, silnice byly zledovatělé. Téměř denně byly
několikahodinové výpadky el. proudu. To trvalo až do 13. prosince. Začátkem roku příštího
opět námraza obnovila.

13
Tato mimořádně silná námraza způsobila velkou kalamitu na lesních a ovocných stromech –
některé zcela rozlámala. K tomu se přidaly mrazy – a zima byla, jak má být.
Projednáno a schváleno na obecní radě dne: 29. 10. 97
Starosta obce: Piálek

