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2003
NOVÝ ZNAK OBCE
Rok 2003 byl prvním rokem práce nového zastupitelstva. Vzhledem ke skutečnosti, že
v rozpočtu na tento rok bylo nutno počítat se splácením dluhů (vodovod) a financováním
rozdělaného objektu (obecní byty), bylo zřejmé, že finančně náročné projekty nebude možné
realizovat. Co bylo za dané situace během roku uskutečněno, bude uvedeno v následné stati.
Dříve je třeba zaznamenat, jaký vlastně uplynulý rok byl. Názory zřejmě nebudou shodné u
všech obyvatel České republiky. Kdo má rád horké slunné léto a plavání ve vyhřátých
koupalištích, bude tento rok velmi chválit. Zcela opačně budou na letní období roku
vzpomínat zemědělci a zelináři. Budou lát nejen na enormě suché léto, ale i na suchý podzim,
ve kterém obilím oseté plochy nevyklíčily, a bude nutno zaorat. Po loňských katastrofálních
povodních se letos dostavila suchá a velká vedra, kdy u nás často teplota vystupovala až na
35°C. Jinde v republice až na 37°C . Určitě bude loňské léto zaznamenáno do záznamů
mimořádně teplých, pokud nebude vůbec nejteplejší. Již počátkem července namísto zelené
trávy zůstal na lukách a zatravněných plochách jen skomírající zažloutlý porost. Od konce
května až do 4. října vydatně nepršelo. Pokud v měsíci přišla jedna bouře, tak déšť spláchl
pouze prach a vyhřátá země vodu rychle odpařila. Úroda obilovin byla o 30% nižší. U řepky
olejné ještě horší, neboť 50% ploch bylo nutno zaorat.
Mimo extrémního počasí a konání referenda ke vstupu ČR do Evropské unie, nebyl tento rok
pro naše obyvatelstvo nikterak mimořádný. Svět na počátku roku s napětím sledoval, zda
USA a Velká Británie zaútočí na totalitní režim SADDÁMA Husajna v Iráku. U nás v té době
se konala vzrušující volba nového prezidenta republiky. Ze 7 kandidátů byl až po třetí volbě
zvolen prezidentem prof. ing. Václav Klaus.
Na naší politické scéně pokračovaly po celý rok půtky mezi vládnoucími stranami a opozicí,
především ODS. Vláda zatím nedokázala řešit velkou nezaměstnanost a zvyšující se
zadlužování našeho státu. Proto ani finanční reforma, která byla schválena parlamentem jen
těsnou většinou, mnoho pochopení u obyvatel nenašla. S odporem jsme odsuzovali
sebevražedné bombové útoky arabských atentátníků v Izraeli a Turecku, i atentáty čečenských
separatistů. Konec roku sice přinesl příjemnou zprávu o zatčení tyrana SADDÁMA Husajna,
ale též smutnou o velké přírodní katastrofě v Iránu. Po silném zemětřesení dne 23. 12. bylo
zcela zničeno starobylé město BAM a pod troskami domů zahynulo 40.000 lidí. Proto při
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končícím roku nám stane na mysli, zda rok 2004 bude nám příznivější a zda vstup do České
republiky do Evropské unie od 1. 5. bude pro nás výhodou.
Souhrn událostí v měsících roku
V měsíci lednu obec žila poklidným životem, kdy občany mohly vzrušit snad jen neúspěšná
dvě kola prezidentských voleb, konaných 15. a 24. ledna. Třebaže v obou kolech zvítězil prof.
Klaus, nezískal nadpoloviční většinu hlasů, aby volba byla platná. Více zájmu, než o volby
projevili lidé o ples TJ, který se konal 18.1. S jeho průběhem bylo všech 170 účastníků velmi
spokojeno. Další důležitou akcí byla výroční schůze fotbalového oddílu konaná 25. ledna.
Hlavní projev před zaplněným sálem hostince u p. Krčála přednesl předseda oddílu pan
Antonín Chromý.
Počasí v lednu bylo velmi proměnlivé. Po zasněžených Vánocích koncem roku 2002,
překvapil začátek nového roku silným oteplením s vydatným deštěm. Teploty se zvýšily na
7°C. Po pěti měsících znovu na mnoha místech ČR se řeky vylily ze svých koryt. Vytvořily
na polích velké vodní laguny, které zničily zaseté plochy polí. U nás k uvedeným problémům
nedošlo. Celkově počasí v lednu bylo nevlídné a velmi proměnlivé, kdy teploty v krátkých
periodách se měnily od nadprůměrně teplých po velmi nízké (až -15°C).
První den v únoru přinesl světu tragickou událost po katastrofě amerického raketoplánu
Columbia. Při sestupu do stratosféry došlo na palubě k požáru a rozpadu vesmírné lodi, při
kterém zahynulo všech 7 kosmonautů. Přestože jsme litovali ztracených životů, na večerní
ples Sboru dobrovolných hasičů přišlo, tak jako na ples TJ 170 návštěvníků. Ples se hasičům
vydařil, takže spokojenost byla jak na straně přítomných, tak i pořadatelů.
22. února se konala výroční členská schůze TJ Rokytnice. Na schůzi do sokolovny se
dostavilo 70 členů jednoty. Účast zřejmě ovlivnila epidemie chřipky, neboť jednota v této
době měla 240 registrovaných členů. Hlavní zprávu o činnosti a plánech oddílu do
budoucnosti přednesl její předseda Mgr. Alois Novák.
Významnou událostí pro obec bylo schválení znaku a praporu naší obce. Uvedené symboly
přijal - v poslanecké sněmovně ČR z rukou předsedy p. ZAORÁLKA - náš starosta pan
Josef HERBRYCH dne 13.2.
Poslední únorový den konečně naší ústavní činitelé zvolili nového prezidenta České
republiky. Stal se jím prof. Václav Klaus.
Počasí v únoru bylo sice teplotně podprůměrné, ale příjemné. Většina únorových dnů byla
slunná. 1. února napadl nový sníh, který se udržel téměř do konce měsíce, neboť teplota až do
února 21. února nevystoupila na 0°C. K razantnímu oteplení došlo až ve dvou posledních
únorových dnech.
1. březen byl v obci ve znamení tradičního průvodu masek při konci masopustu. Celá akce se
tentokrát mimořádně vydařila. Pomohlo tomu i velmi pěkné a teplé počasí, při teplotě 11°C.
Mimořádně byla velká účast veřejnosti na návsi při vystoupení masek. Jejich zdařilé scénky
vtipně uváděl pan Antonín Novák. Poprvé na účasti této akce byl i prodej výrobků z domácí
zabíjačky, což velmi pozitivně hodnotily hospodyňky, které nemusely spěchat domů vařit.
K úplné spokojenosti pořádajícího - 1. SK - chyběla větší účast návštěvníků večerní
masopustní merendy, neboť přišlo pouhých 68 lidí.
16. března uspořádaly členky Červeného kříže za pomocí pedagogů základní i mateřské školy
tradiční dětský karneval. Přítomným návštěvníkům v sokolovně se naskytl dojemný pohled na
veselé dovádění dětí v půvabných maskách. K jejich skotačení jim vyhrávala místní kapela
HGB.
20. března americké a britské vojenské jednotky započaly útok na Irák s cílem svrhnout
totalitní režim SADDÁMA Husajna.
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Počasí počátkem března bylo teplotně výrazně nadprůměrné, ale trvalo dlouho. Po několika
dnech se opět ochladilo a teploty v noci klesaly pod -10°C. Od 19. 3. však nastalo údobí
velmi teplých a slunečných dnů, které vydrželo až do konce měsíce.
Měsíc duben byl na významné události skoupý. Na veřejně prospěšné práce obec přijala 8
nezaměstnaných, kteří prováděli různé práce dle potřeby. Nejvíce se věnovali údržbě
obecního lesa. V tomto měsíci byly také zahájené práce na rekonstrukci zadního traktu
budovy na koupališti. 14. dubna se u nás představila cimbálová skupina „Réva“. Pouťovou
hudební produkci nedocenili svou účastí místní občané. 20. dubna proběhlo v obřadní síni pět
nových občánků do života. Na dubnovou neděli 20. 4. připadly Velikonoce, a v předvečer
uspořádala místní TJ zábavu v sále sokolovny. Počátek dubna sebou přinesl návrat zimy,
neboť se prudce ochladilo. Ve dnech 6. - 9. 4. bylo počasí spíše lednové. Sněžilo a denní
teploty se pohybovaly kolem 0°C, noční až -7°C. Zvrat nastal až po 12. dubnu, kdy nastalo
suché a slunečné počasí s teplotami až 18°C. O velikonočních svátcích se nakrátko počasí
pokazilo na 8°C, ale jen nakrátko. Pak bylo pěkně až do konce měsíce.
V měsíci květnu byly zahájené práce na rekonstrukci kanalizačního řádu, již s ohledem na
ekologickou směrnici. Zatím byly provedené práce pod návsí a ústím přilehlých ulic. Práce
provedla firma „OLAS CZ“. Současně probíhaly práce na dokončení bytů nad MŠ. S oběma
pracemi se velmi spěchalo, aby náves byla do pouti zpřístupněna pro pouťové atrakce a
obecní byty do konce června zkolaudované. Z důvodu rozkopané vsi se tento měsíc nekonaly
v obci žádné kulturní akce. Náhradou jsou občanům sportovní akce. Naši hráči kopané na jaře
podávají dobré výkony, když vítězí nad velmi silnými soupeři, jako jsou např. M. Budějovice,
Telč, POLNÁ, Jaroměřice.
Počátek května nám připravil velmi pěkné počasí s teplotami 22°C. Mimo 3. 5., kdy pršelo,
bylo velmi pěkně, až do 10. dne tohoto měsíce. Po tomto údobí následovalo mokré počasí
s teplotami 18-20°C, které ukončil příchod ledových dní mezi 15. - 18. květnem, kdy v noci
teploty klesaly hluboko pod bod mrazu (nad zemí až -12°C). Konec májových dnů byl ve
znamení střídavého počasí.
Počátkem června byla dokončena práce na rekonstrukci kanalizační sítě. Náves tak byla
připravena na tradiční pouť, která tentokrát připadla na 8. června. Vyznačovala se nebývalou
účastí stánkařů, kteří zaplnili nejen náves, ale i část přilehlých ulic. Bylo velmi pěkné a
neobvykle teplé počasí, kdy teplota dosáhla 31°C. Poutní zábavy byly dvě. V pátek na
koupališti pod patronací oddílu kopané a v sobotu v sokolovně byla pořadatelem
Tělovýchovná jednota. Sobotní zábavy se zúčastnilo 170 lidí.
Ve dnech 13. - 14. června probíhalo v ČR referendum o vstupu naší republiky do Evropské
unie. Nesetkalo se s velkou účastí občanů, neboť k volebním urnám v celé republice přišlo jen
55,2% voličů, z nichž 77% hlasovalo pro vstup do uvedeného společenství států. V naší obci z
676 oprávněných voličů přišlo odevzdat hlas 357 lidí. Pro vstup řeklo své ano 277
předchozích.
V měsíci červnu byla dokončena výstavba nových obecních bytů nad MŠ.
Poslední červnový víkend se naše mužstvo v kopané zúčastnilo tradičního turnaje Rokytnic
ČR, tentokrát v Rokytnici nad Jizerou. Celkové umístění na 3. místě nelze považovat z a
úspěch, neboť naši hráči hrají vyšší soutěž než ostatní účastníci turnaje.
Počasí v červnu bylo vyloženě letní, neboť teploty často vystupovaly na 30°C. U nás bylo
sucho, ale i v některých oblastech republiky došlo k prudkým a ničivým bouřím, které
způsobily velké materiální škody.
V letních měsících červenci a srpnu probíhala přestavba kabin na koupališti. Přistavěly se
další dvě místnosti a původní cimry byly vybaveny sprchami a kabinkami WC. Veškeré práce
prováděli pracovníci, kteří byli přijati na veřejně prospěšné práce v obci. Uvedenou
rekonstrukci obce pomohla v rozvoji sportu, především kopané.
V době prázdnin také probíhaly opravy a údržby vnitřních zařízení obou škol.
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V ZŠ byly vymalovány dvě třídy a chodby, provedly se též nátěry lavic a židlí.
V měsíci srpnu se opět rozběhly soutěže v kopané. Z našich čtyř družstev nám dělali radost
pouze žáci. Naše mužstvo začalo novou soutěž velmi špatně, neboť prohrává i na domácím
hřišti.
Za zaznamenání v tomto měsíci stojí pořádaná sportovní a kulturní akce - 23. srpna na
koupališti - pod názvem „Mařenka cup“, přitažlivá pro děti i dospělé. V průběhu odpoledne
byly pořádané různé sportovní soutěže o ceny a turnaj žáků v kopané. Úsměvným zpestřením
v závěru odpoledne bylo utkání členů místního zastupitelstva obce proti zastupitelům z obcí,
MIKROREGOINU. Zásluhou taktického rozhodování rozhodčího Čurdy, utkání skončilo 3:3.
Akce byla ukončena večerní taneční zábavou ve stylu COUNTRY.
Počasí na počátku července nebylo ještě příliš teplé. Do 23°C odpoledne, ale nocích
chladivých při teplotách do 10°C. Ale již po týdnu nastalo dlouhodobé mimořádně teplé
počasí trvající až do konce srpna. Naše místní koupaliště bylo velmi navštěvované, neboť sem
přijíždělo mnoho návštěvníků z Třebíče a okolí. Bylo to tím, že voda v našem koupališti byla
nezávadná, zatím co v okolí došlo k znehodnocení vod z důvodu rozšíření zelených řas.
Dne 1. září započal nový školní rok slavnostním zahájením. Všichni žáci se sešli ve třídě
prvňáčků. Hosty zde byli rodiče 15 nových žáčků a pan starosta. Po hudebním programu a
projevech starosty a ředitelky se žáci rozešli do svých tříd.
Mimo sportovních utkání se v září nic neudálo, co by občany zaujalo.
Suché počasí nadále sužovalo krajinu, i když teploty již klesaly na průměrné hodnoty.
Pro sběr brambor bylo počasí velmi příznivé, ale výnosy byly nízké. Až teprve 4. října
přichází, tak dlouho očekávaný déšť. Ovšem velký úbytek vláhy v zemi tento nevyrovnal a
z důvodu podeschnutí osetých ploch bylo nutno zaorat velké plochy obilí a řepky. Celkově
byl říjen chladivý a jeho konec mrazivý.
V polovině října uspořádala TJ vinobraní. Třebaže akce byla dobře připravena, tentokrát navíc
i s ochutnávkou různých druhů vín, místní obyvatele neupoutalo, neboť účast byla velmi
malá.
V průběhu listopadu se uskutečnily dvě vydařené akce. 8. 11. zastupitelstvo obce uspořádalo
pro seniory setkání důchodců v sále sokolovny. K poslechu, ale i tanci zahrála přítomným
nově utvořená hudební skupina, která dokázala, že umí. 16. 11. bylo v sále kina sehráno
divadelní představení pod názvem „Lev v erbu“. Významné bylo tím, že po mnoha létech
bylo odehrané místnosti ochotníky souboru ROKY. Představení bylo sehráno před zcela
zaplněným hledištěm.
V měsíci listopadu skončily problémy s rovnou plechovou střechou nad přístavbou základní
školy. Byla dokončena nová sedlová střecha s klasickou krytinou.
Počasí v prvé dekádě listopadu bylo sice chladivé, kdy v noci teploty klesaly na -5°C, ale dny
byly pěné a slunečné. Od 10. 11. se sice otepluje, ale tím končí barevný podzim a začalo
období nepříjemných mlh. Poslední dekáda listopadu byla nadprůměrně teplá, ale stálých mlh
jsme se nezbavili. Pouze ve vyšších polohách, lidé zásluhou invaze si užívali slunných dnů.
13. prosince uspořádalo Myslivecké sdružení v sokolovně svoji „Poslední leč“. Na současné
poměry mělo dobrou návštěvnost 140 platících. Přítomni návštěvníci si mohli pochutnat na
specialitách z lovné zvěře a pobavit se při dobré hudbě.
20. prosince starosta svolal setkání představitelů všech organizací v obci na sjednocení názorů
na prioritách budování a organizování různých akcí v příštím roce.
Rok 2003 byl ukončen v obci zábavou na Silvestra. Tato akce byla významná tím, že
pořádajícími byly všechny místní organizace a obec. Předem se rozhodlo, že celý výtěžek
z této akce bude poskytnut na nutné opravy naší sokolovny. Záměr se opravdu vydařil,
protože přišlo 200 návštěvníků a čistý výnos přes 50.000,-Kč sokolovně prospěje.
Počasí v prosinci bylo jako kyvadlo, neboť krátké časové úseky s nadprůměrnou teplotou se
střídalo s celodenními podprůměrnými teplotami. První větší sněhová nadílka této zimy přišla
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až 15. a 16. dne měsíce. Nato následovalo oteplení na 6°C, ale sníh neroztál, protože
následovalo opět ochlazení. Díky tomu jsme měli krásné bílé Vánoce, sice studené, ale
slunečné. Žel po Vánocích přichází znovu oteplení a od 27. dokonce vydatně prší. 29. se ale
déšť mění ve vydatné sněžení, takže nový rok jsme přivítali opět v bílém hávu.
V uplynulém roce se zde narodilo 7 dětí a 13 našich občanů zemřelo, 13 obyvatelů se
odstěhovalo a stejný počet přistěhoval, takže celkový počet obyvatel činil 853.
Činnost obecního úřadu a zastupitelstva
Na klidný život obyvatel obce má podíl i prospěšná práce obecního úřadu a především
starosty. Po roce působení ve funkci, lze hodnotit práci starosty p. Herbrycha dobře. Zajistil
realizování předem plánovaných akcí, které jsou již zmiňované v předešlé kapitole. Dobře
byly úřadem vykonávané práce spojené se státní správou. Významnou pomocnici v této
oblasti měl v pracovnici OÚ pí. Libuši Sochnové, která též v obci zastává funkci matrikářky.
Je samozřejmé, že starosta zastupoval obec na všech zařízení, která má obec v kompetenci.
Drobné opravy a údržbu obecního majetku, dle pokynů starosty, zajišťoval Vladimír Piálek,
který v topném období prováděl topičské práce v budově radnice, zdravotního střediska a
kina. Starostovi mohou být nápomocni členové rady finančního a kontrolního výboru.
Členové rady se schází před každou schůzí zastupitelstva, kdy se starostou předjednají body
programu schůze, které jsou předkládány členům zastupitelstva ke schválení. Schůze
zastupitelstva se konají pravidelně po měsíci a jsou přístupné všem občanům. Finanční výbor
provádí každé čtvrtletí kontrolu účetnictví a byl nápomocen starostovi při tvoření rozpočtu na
příští rok. Výbor kontrolní a revizní provádí kontrolu veřejného pořádku v obci a jeho
majetku.
Od dubna do listopadu obec využívala dotace na veřejně prospěšné práce, na kterých se
vystřídalo v tomto údobí 8 nezaměstnaných občanů.
Účast členů zastupitelstva na schůzích byla v roce 2003 velmi dobrá, což znamená, že svoji
funkci berou zodpovědně.
Hospodaření obce v oblasti financí bude rozepsáno v následující kapitole. Vzhledem
k nákladům na rozsáhlejší stavební práce v tomto roce v obci, výdaje přesáhly příjmy o
653.312,21Kč.
Hospodaření obce v roce 2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Příjmy
Daňové příjmy
Splátky půjček od obyvatel FRB
Příjmy z lesů
Vodné a stočné
Příspěvek od rodičů na MŠ
Vrácení přeplatku plynu ZŠ a MŠ
Příjem ZŠ (kroužky, družina)
Příjem v místní knihovně - internet
Pronájem hrobových míst
Pronájem bytů
Příjmy VS z pronájmu
Vrácení přeplatků časopisů
Příjmy z úroků
Příjmy z prodeje pozemků

Kč
4 907.610,203.917,66
454.158,230.548,30
20.640,35.131,14.350,1.500,480,29.540,237.344,50
2.634,13.511,89
208.566,-
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Výdaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dotace na referendum
Dotace na školní a státní správu
Dotace na VPP
Dotace na mzdy a vzdělávání ZŠ
Dotace obcí na žáky
Dotace na kanalizaci
Dotace od KÚ na hasiče
Dotace na byty a střechu nad ZŠ
Dotace-čistá voda
Investiční dotace PD-Horní Dražka
Celkové příjmy obce:

Pěstební činnost-lesy
Příspěvek ESOM
Oprava a údržba komunikací
Náklady na osobní dopravu
Provoz a údržba vodovodu
Náklady na kanalizaci
Běžné výdaje na školy a jídelnu
Základní škola-převod na mzdy
Základní škola-střecha nad přístavbou
Dotace obcím na žáky
Obecní knihovna
Kultura
Veřejný rozhlas
Podpora tělovýchovy
Půjčky obyvatelstvu z FRB
Byty nad MŠ
Opravy rozhlasu a elektřina
Pohřebnictví
Mikroregion Podhůří Mařenky
Územní plánování
Sběr a svoz TDO a nebezpečného odpadu
Péče o vzhled obce a mzdy na VPP
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Referendum o vstupu ČR do EU
Činnost místní správy
Výdaje z finančních operací
Daň z příjmu právnických osob
Celkové výdaje obce v roce 2003:

Správa o činnosti Základní školy v Rokytnici

17.305,20
155.061,295.206,3 258.000,79.380,1 089.532,33.300,1 405.000,42.971,37.950,12 773.636,55Kč

130.912,50
322,12.696,113.710,160.429,70
1 676.708,40
29.165,50
3 792.990,251.868,154.338,37.421,75
20.729,25.477,143.769,10
190.000,3 480.065,60
93.346,10
6.215,50
65.678,9.975,338.269,50
441.907,40
116.278,24
479.317,17.305,20
1 592.765,87
14.498,40
30.690,13 426.848,76Kč
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Základní škola se stala od 1. 1. 2003 právním subjektem, jako příspěvkové organizace.
Součástí uvedeného subjektu se stala i mateřská školka a školní jídelna. Ředitelkou
uvedeného komplexu je Mgr. Zdeňka Chaloupková. Základní školu, mimo místních dětí,
navštěvují i žáci z Chlístova i Markvartic. Celkový stav žáků byl v tomto roce 84 v prvním
pololetí a 79v pololetí druhém. Součástí základní školy je školní družina, do které pravidelně
docházelo 17 a nepravidelně 34 žáků. Vychovatelkou družiny je Marie Piálková z Římova.
Pro úplnost je vhodné zaznamenat počty žáků jednotlivých tříd a jména vyučujících
pedagogů.
1.třída: 14 žáků, vyučuje pí. učitelka Bronislava Kučerová
2.třída: 15 žáků, vyučuje pí. učitelka Mgr. O. Marková
3.třída: 14 žáků, vyučuje pí. učitelka Mgr. M. Pospíšilová
Mimo práce s vedením a starostí o celý komplex školních zařízení má na starosti ředitelka
Mgr. Zdeňka Chaloupková, i výuku 18 žáků 4. třídy. Aby odešlo všech 18 žáků páté třídy do
vyšších škol s patřičnými znalostmi, odpovídá paní učitelka Mgr. Jaroslava Kraucherová. Že
dělají učitelky svoji práci dobře a zodpovědně svědčí skutečnost, že žádný žák nemusel
opakovat svůj ročník. Mimo povinné výuky vedou také učitelky následující povinné kroužky“
Tělovýchovný: vede pí. O. Marková
Hra na flétnu: Mgr. Pospíšilová
Výtvarný kroužek: Mgr. Kučerová
Turistický: pí. Piálková.
Mimo uvedené aktivity pořádají učitelky s dětmi řadu veřejných vystoupení během roku.
Činnost mateřské školky je provozována v jedné třídě s kapacitou 25 dětí. Tímto počtem je
v současné době naplněna. Provoz školky zabezpečují dvě kvalifikované učitelky: Zdeňka
Kadrnožková a Lenka Balounová.
Do jídelny, která je součástí komplexu mateřské školy, dochází i děti základní školy. Vedoucí
kuchyně je Marie Sochnová a jídla připravují kuchařky pí. Jana Hanzalová a Marie
Kašpárková.
Údržbu a zabezpečení provozu školních budov, jakož opravy vnitřních zařízení, zajišťoval
obecní úřad svými pracovníky. Výjimkou byla pouze rekonstrukce střechy nad MŠ, kterou
provedl POZEMSTAV Třebíč a plynofikace školky, provedena Jaroslavem BLAŽKEM.
Spolupráce mezi školou a OÚ byla bezproblémová.
Nutno zaznamenat, že již po dobu 3 let v budově radnice provádí výuku klávesových
hudebních nástrojů ZUŠ Rezonance. V prvé polovině roku zde vyučovaly dvě učitelky 14
žáků. Paní Jiřina HLOUCHOVÁ a slečna Lenka HOBZOVÁ. Ve druhé polovině roku
převzala výuku všech 14 žáků Lenka HOBZOVÁ, neboť pí. HLOUCHOVÁ odešla na
mateřskou dovolenou. Vyučuje se 2x týdně po pěti hodinách na piano a elektrické klávesy.
Informace o pěveckém sboru „ROSA“
V oblasti kultury působí v obci pěvecké těleso s názvem „ROSA“. Pracuje velmi aktivně a
úspěšně. S pečlivě nacvičenými skladbami vystupují zpěváci o významných svátcích, jako
Vánoce a Velikonoce, na kůru v našem kostele. Zúčastňují se i veřejných vystoupení, a to
nejen v Rokytnici. Velký úspěch sklidili za program s názvem „Popelka Nazaretská“, nejen
doma, ale i v OKŘÍŠKÁCH a Kněžicích. Svoje umění předvedli i na přehlídce pěveckých
sborů v Mor. Budějovicích a Želetavě, ale též na benefičním koncertě v Třebíči. Soubor vede
pí. Jiřina HLOUCHOVÁ a čítá 30 členů, ale mužů zde působí pouze 7. Cvičí 2x týdně po
dvou hodinách.
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O činnosti Červeného kříže v Rokytnici
Činnost této organizace je různorodá. Členky poskytují pomoc starým a nemocným občanům,
ale též lidem postiženým a osamoceným. Při významných životních výročích starších našich
občanů, přicházejí s gratulací a dárkem. Nezapomínají ani na naše bývalé občany, kteří žijí
v domovech důchodců. Za osamocenými staršími lidmi přicházejí s nabídkou pomoci všeho
druhu. Je zřejmé, že jejich návštěvy pomáhají lidem i psychicky. Pomáhají i finančně při
humanitárních akcích, jako např. vysílání adventního koncertu na pomoc lidem v tísni a sbírce
pro nevidomé. Při veřejných akcích jsou připravené poskytnout první pomoc a ošetření
poraněným. Mimo uvedených činností se aktivně zapojují i do akcí pořádaných ostatními
místními organizacemi. Každoročně se školou organizují dětský karneval.
V současné době má tato organizace 78 členek, ale většinou staršího věku. Proto předsedkyně
pí. Anna Janíková se členkami výboru mají snahu získat nové a především mladé členky.
Sbor dobrovolných hasičů v r.2003
Členskou základnu v uvedeném roce tvořilo 55 osob - 42mužů, 7 žen a 6 žáků. Činnost sboru
byla velmi málo aktivní. Soutěživé družstvo se zúčastnilo několika soutěží. V MASTNÍKU,
Markvarticích, Lipníku, Horkách a ŠTĚMĚCHÁCH. Za zmínku stojí účast na soutěžích u
příležitosti založení místních sborů v Kněžicích - 125 let a ČECHOČOVICÍCH- 75 let.
S výsledky těchto soutěží naši hasiči spokojeni nebyli. Zatím neměli dokončené tréninkové
cvičiště a bez pravidelného cvičení nelze dosáhnout lepších výsledků. Soutěžní družstvo
tvořilo 8 hasičů: Radek Kašpárek, Petr Nováček, Oldřich Muška, Petr Piálek, Jiří Dokulil,
Pavel Kovář, Karel Řídký a Michal Špaček.
Při likvidaci požárů v okolí, byli ale velmi úspěšní. Při zásahu byli profesionálním hasičům
z Třebíče velmi užiteční. Zásahová jednotka, do které patří celé soutěžní družstvo, má 18
členů. Aktivně pomohla likvidovat požár lesa u Římova a požár v části rodinného domu u
Jaroslava Blažka v Rokytnici.
Provozovna Horáckého kovodružstva v Rokytnici
SITO,SITONA a posléze Horácké kovodružstvo jsou různé názvy stále stejného podniku
v Rokytnici. S názvy se ale též změnila struktura náplně práce v provozu. Rokytnice již není
obcí SITAŘŮ, jak byla oprávněně nazývána od poloviny minulého století. Plastové výrobky
zcela vytlačily ruční výrobu dřevěných sít s drátěným plátýnkem. Už ani tradiční výroba
pletiva se zde již neprovádí. Hlavní výrobní náplní se staly tvarově náročné plechové kryty,
které jsou součástí různých strojů a jiných zařízení. Předností výrobků místní provozovny je
jejich přesnost, dosahovaná dělením materiálu laserovým paprskem, který zaručuje přesný
rozměr polotovaru. Dále se v této provozovně provádí přesné ohýbání plechů až do síly 6 mm.
Též je zde možno využívat zařízení na povrchovou úpravu KOMAXITEM a fosfátováním a
je zřejmé, že hotové výrobky jsou nejen dobré jakosti, ale i vzhledově na výši. Tomu
odpovídají i hospodářské výsledky v tomto roce. Provozovna dosáhla hodnotu hrubé výroby
25 miliónů Kč a zisk činil více než 6 mil. Kč. Provozovna se bude rozšiřovat o novou halu na
ploše 800 m2, což může znamenat možnost zvýšení pracovníků. V současné době pracuje
v provozovně 35 zaměstnanců.
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Zpráva o činnosti 1.SK Rokytnice
Kopaná v Rokytnici je bezesporu nejsledovanějším sportem. Samozřejmě, že největší zájem o
ni mají místní příznivci, ale ví se o ní v celém kraji Vysočina. Naše mužstvo hraje v krajské
soutěži 1. A třídy, což je pro tak malou obec významný úspěch.
Oddíl má v soutěžích 4 družstva. Dvě žákovská, dorost a muže. Vzhledem k tomu, že oddíl
nemůže z finančních důvodů nakupovat hotové hráče z jiných oddílů, snaží se vychovávat si
hráče z místních chlapců. Proto věnuje dostatečnou péči mládežnické kopané. Že se tato péče
vyplácí, svědčí skutečnost, že herní kvalita mladých hráčů se stále zlepšuje. Družstvo
mladších žáků trénuje p. Antonín Novák, Milan Bartejs a Petr MACHOVEC. Ve svém kádru
mají 19 chlapců a po polovině soutěže jsou na 4. místě. Ještě úspěšnější jsou starší žáci, kteří
zatím vedou svoji soutěž. Zatím získali 26 bodů. Za tímto úspěchem je nutno vidět práci
trenérů Jana SOCHNY a Ládi Fučíka, kteří měli k dispozici kádr 18 hráčů. Dorost je po
podzimní části až 10, ale tato skutečnost je způsobena tím, že soutěž hraje velmi mladý kádr,
který těžko může konkurovat soupeřům s vyšším věkovým průměrem. Po podzimní části mají
jen 7 bodů a pasivní poměr branek 18:27. „Na jaře již budeme více vyhrávat“, slibuje kvalitní
trenérské duo Mgr. Alois Novák a Ivan Piálek, kteří mají v kádru 15 hráčů.
Naše mužstvo hraje již druhou sezónu v 1. A třídě. V předchozím ročníku dosáhlo
pozoruhodného výsledku, když ze 14 účastníků skončilo na 7. místě. Za sebou nechalo oddíly
měst, které počtem obyvatel nás několikanásobně převyšují (Mor. Budějovice, Telč,
Jaroměřice). Žel do letošní podzimní sezóny této soutěže naším vstup vůbec nevyšel.
Důvodem bylo zranění a nemoc několika klíčových hráčů. Až v posledních podzimních
utkáních, kdy hráli v kompletní sestavě, vítězili i nad soupeři z čela tabulky. Kádr 16 hráčů
trénuje p. Josef CABEJŠEK z Třebíče. Vedoucím mužstva je p. Karel Hrůza.
Od roku 2002 hrají všechna naše družstva svoje utkání na novém travnatém hřišti. Zatím ale
nejsou hotové, vnější úpravy terénu, ani plánovaná nová budova s klubovnami a šatnami. Jako
šatny zatím slouží zrekonstruované převlékárny na koupališti. Realizovat výstavbu nové
budovy není zatím možné, protože oddíl nedisponuje takovými finančními prostředky.
Rozpočet na zajištění činnosti 4 družstev, jejich vybavování a další nutné výdaje – cestovné,
stojí ročně kolem 350.000,-Kč. To je také maximum, co je oddíl schopen zajistit svými
akcemi a sponzorskými dary. Aby smělé plány na dostavbu areálu bylo možno realizovat,
musí vedení oddílu toto řešit společně s obcí, pomocí státních dotací.
Zdravotní zařízení v naší obci
Pro zdraví občanů slouží v Rokytnici zdravotní středisko, které má 3 oddělení. Je tu ordinace
praktického lékaře, ve které slouží lidem již mnoho roků MUDr. Vratislav Šmejkal. Tento,
lidmi uznávaný lékař ordinuje zde, mimo víkendy, každodenně. Ordinace je vybavena
základním zařízením, včetně kardiografu. Vzhledem k tomu, že p. Šmejkal bydlí v místě,
dostavuje se lékař k vážnějším případům ochotně i o víkendech.
Dvakrát v týdnu ordinuje v dětském středisku, dalším oddělením zdravotního střediska pí.
MUDr. Matějková. Je to výhoda hlavně pro matky kojenců, že s nimi nemusí cestovat do
Třebíče. Třetím oddělením je zde zubní ordinace, kde poskytuje své služby občanům p.
MUDr. Štěpek. Ordinace je vybavena základními pomůckami pro běžné onemocnění chrupu.
Zdravotní středisko je dostatečně využíváno vzhledem k tomu, že do uvedených ordinací
dochází pacienti z okolních obcí.
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O činnosti Tělocvičné jednoty Sokol
Tato organizace byla zde opět obnovena v roce 1999, jako další sdružení v oblasti
tělovýchovy. Jako hlavní cíl svého působení si nové vedení vytýčilo ustanovení oddílu
stolního tenisu a umožnění sportovní činnosti všem zájemcům. Důležitým úkolem pro tuto
jednotu je údržba sokolovny, která je jediným objektem v obci na pořádání sportovních a
větších kulturních akcí. Dnes lze konstatovat, že uvedené cíle se jednotě daří uskutečňovat.
Oddíl stolního tenisu si již vydobyl uznání a respekt soupeřících oddílů. Naše A družstvo
bojuje o přední umístění v okresním přeboru I. třídy, a B družstvo, složené z mladých hráčů,
skončilo v soutěži III. třídy uprostřed tabulky. Oddíl se věnuje i výcviku žáků, kteří na
turnajích dosahují dobrých výsledků. O Vánocích jednota pořádá turnaj ve stolním tenise i pro
neregistrované. Co se týče tělesného cvičení, je sál využíván pouze žáky základní školy
v rámci povinné školní výuky. Škola má pro cvičení v sokolovně vyhrazené 4 dny v týdnu.
Byť místní sokolovna byla úředním nařízením převedena do majetku České obce sokolské se
sídlem v Praze, místní jednota zajišťuje její údržbu a provozuschopnost, ale pouze
z finančních prostředků, které si sama zajistí. V letošním roce byla provedena oprava střechy
budovy a dámských WC. Dále výměna čerpadla vodárny a v kuchyni instalován nový bojler.
Natřely se podlahy protiskluzovým lakem a prostor pod jevištěm byl vkusně upraven
v místnost na prodej tekutého občerstvení při akcích.
V příštím roce je nutno provést instalaci plynového topení a v dalších létech realizovat
rekonstrukci sociálního zařízení. Ovšem zajistit tyto finančně nákladné akce je pro jednotu
velmi svízelný problém. Příspěvek od Obce sokolské ve výši 30.000,-Kč, je na realizování
uvedených plánů, jako kapka do moře. Proto za uvedeného stavu a daných možností lze
představitelům místní organizace za jejich snahu a odvedené práce vyjádřit dík.
Od obnovení činnosti této organizace je jejím předsedou Miroslav Dolák, kterému pomáhají
Josef Hakl, František Svoboda, Barták Pavel a Ivan Piálek
Tělovýchovná jednota
TJ Rokytnice je další zájmovou organizací na sportovní a kulturní využití obyvatel. Co do
počtu členů je zde největší, neboť jednota registruje 240 členů. Zajišťuje sportování na
tenisovém kurtu a obsluhu fit centra. Mimo aktivit v oblasti sportu, zajišťuje většinu
kulturních akcí v obci. Předsedou byl až do 7.10. Mgr. Alois Novák, kdy tuto funkci předal pí.
Sylvě ZERZÁNKOVÉ. Devítičlenný výbor se pravidelně scházel každý měsíc. Měl největší
zásluhu na uskutečnění následujících akcí:
18. ledna: TJ uspořádala svůj ples, s jehož průběhem bylo 170 účastníků velmi spokojeno
22. února: se konala výroční schůze jednoty, na které bylo přítomno 70 členů. Počet ovlivnila
chřipková epidemie, která v tuto dobu gradovala.
1. března: TJ společně s oddílem kopané zorganizovala velmi zdařilý průvod masek obcí.
Duben: V měsíci dubnu zajistila vystoupení cimbálové skupiny „RÉVA“, které se líbilo
přítomným, kterých bylo ale poměrně málo.
Den před naší poutí, která tentokrát vyšla na 8. června, uspořádala jednota tradiční pouťovou
zábavu. V letních měsících členové svépomoci provedli úpravy tenisového kurtu.
Kurt prodloužili, opravili povrch a nově oplotili. Velmi úspěšnou akci uspořádali 23. srpna
v rámci dětského dne, pod názvem „MAŘENKA CUP“. V měsíci říjnu jimi přádané
vinobraní, dobře připravené a zajištěné, nesplnilo očekávání pořadatelů malou účastí našich
občanů.
Při konci roku byla TJ spolupořadatelem Silvestra v sále sokolovny. Podíl z výnosu této zábavy
nabídla na opravu sokolovny. Nutno sdělit v závěru této stručné zprávy, že několik členů této
organizace velmi aktivně pracuje v oddíle kopané a lze říci, že táhnou činnost 1. SK.
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Zemědělské družstvo Rokytnice
Předseda ZD Jan Nosek poskytl do kroniky následující údaje. Zemědělské družstvo nyní
hospodaří na 912 ha zemědělské půdy. Z toho je 808 ha orné půdy a 104 ha luk a pastvin.
V současné době pracuje v ZD 36 trvale činných členů a zaměstnanců. Výrobní program
rostlinné výroby je zaměřen na pěstování obilovin a krmných plodin.
U obilovin to jsou:
34 ha ozimový ječmen
108 ha oz. pšenice
48 ha žito
201 ha jarní ječmen
70 ha oves.
Z krmných plodin:
100 ha kukuřice
70 ha vojtěška a jetel
40 ha pěstovaná tráva na orné půdě.
Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu:
170 ks krav
200 ks jalovic
500 ks prasat.
Údržbu a opravy zemědělských strojů zajišťuje úsek mechanizace.
Výsledky žní roku 2003 byly ovlivněny pozdním výsevem ozimů z důvodu abnormálních
srážek na podzim roku 2002.
Doplatily na to jak porosty řepky, tak část podzimních výsevů ječmene a pšenice. To proto, že
po jarních holomrazech část z těchto osevů bylo nutno zaorat. Rok 2003 byl charakteristický
na nedostatek vláhy a velká vedra trvající až do září
Výnosy jednotlivých plodin byly následující:
Řepka 8, 75 q/ha
Ječmen 32, 4 q/ha
Pšenice 37, 1 q/ha
Žito 42 q/ha
Jarní ječmen 42 q/ha
Oves 42 q/ha
Žně byly zahájené 20. července a skončily 13.8.
Kladný vliv suchého počasí se projevil na velmi dobré kvalitě, především potravinářské
pšenice. U kukuřice byl výnos 250 q/ha.

Zápis schválen na schůzi zastup. dne:
Starosta obce:

