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Vážení spoluobčané,
nejen naše obec, ale i celý svět se od jara
letošního roku potýkal se zákeřnou nemocí
zvanou Covid19. Náš okres i naši obec
naštěstí prozatím tato nová pohroma
v podstatě míjí.
Zato pohroma v lesích stále nemá konce a je
nám všem smutno, když procházíme dříve tak
krásnými zalesněnými oblastmi našeho okolí.
Kůrovec si našel smrky nejen v naší obci, ale
i v jejím blízkém okolí (remízek na Dražkách,
lesy v Horách i na Březové). Většina
zasažených stromů je postupně kácena a
dřevo určené jako palivové je postupně
prodáváno zájemcům z řad občanů (345,
Kč/1 m3). Ve spolupráci s Mysliveckým
spolkem byly v remízku zajištěny další
oplocenky a bylo vysázeno na 1000 ks
smíšeného lesa.
Závěrem chci poděkovat všem těm, kteří stáli
v první linii, tzn. pracovníkům ve zdravotních
a sociálních službách, záchranným složkám a
všem, kteří se podíleli a dále podílejí na
zmírnění dopadu koronavirové pandemie.
Poděkování patří též všem lidem v naší obci,
kteří se podíleli na šití roušek a také všem
dobrovolníkům, kteří pomáhali svým, zejména
starším a osamoceným spoluobčanům. A
samozřejmě vám všem, kteří jste dodržovali
schválená opatření proti šíření této nemoci.

Antonín Novák  starosta

Parkovací stání Dolní Dražka
Po výstavbě chodníků na Dolních Dražkách
v roce 201 9 jsme s dotací 1 27 000,- Kč
z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“
dokončil i výstavbu zbylých parkovacích stání na
opravované místní komunikaci v této části obce.
Celkové náklady na tuto druhou etapu budou činit
481 21 6,- Kč.

Autobusová zastávka na Veverce
Byly dokončeny všechny přípravné práce na
výstavbě autobusové zastávky na Veverce, která
je j iž plnohodnotně zprovozněna. Tuto investiční
akci jsme mohli real izovat i díky finanční podpoře
Fondu Vysočiny z programu „Bezpečná silnice
2020“, která čini la 86 421 ,- Kč.

ZPRÁVY Z RADNICE - PŘIPRAVIL STAROSTA

ANTONÍN NOVÁK:



Oprava místní komunikace na Dolních
Dražkách (Trnavský  Kovář)
Další rozjetou investiční akcí, kterou v současné
době provádíme, je oprava místní komunikace v
zadní části obce Dolní Dražka. Oprava části této
komunikace je prováděna s finanční podporou
MMR z programu Podpora rozvoje regionů 201 9+.
Celkové náklady na tuto akci budou ve výši
2 1 60 01 5,- Kč. Dotace z MMR bude činit
1 51 2 01 0,- Kč. V současné době se odstraňuje
rozbitý povrch staré komunikace a připravují se
podklady pro položení asfaltového povrchu.
Komunikace na Dolních Dražkách se tak stane
první ucelenou místní komunikací, kde se nám
podaři lo oddělit splaškovou vodu od povrchové,
která končila na čističce a při této rekonstrukci
komunikace byla svedena do řeky Rokytné.
Projekt Místní komunikace na Dolních Dražkách
v obci Rokytnice nad Rokytnou je realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu MMR.

Oprava místní komunikace Dolní Dražka
(Kalenda  Fendrych)
V návaznosti na opravy v zadní část Dolních
Dražek a vybudované přeložky el. vedení,
veřejného osvětlení, položení optických chrániček
a přeložek kanalizačních přípojek na dešťovku do
Rokytné se provádí i příprava na rekonstrukci
spodní části této komunikace. Opravy v této části
komunikace budou hrazeny z rozpočtu obce
v celkové výši okolo 3 000 000,- Kč. Všechny tyto
opravy zajišťuje firma Martina Paculy a firma
COLAS CZ, a.s.

Výsadba stromů
Byla podána žádost o podporu z programu
„Výsadba stromů“ ze SFŽP. Po konzultaci
s odborným konzultantem Ing. Lucií Poláčkovou
byl zpracován projekt a harmonogram výsadby v
intravilánu obce na několika vybraných lokalitách.

Bude se jednat o výsadbu 42 ks vzrostlých stromů
se zavlažovacím systémem. Podpora SFŽP bude
ve výši 21 2 000,- Kč a činí 1 00 % nákladů na tuto
akci. Do samotné výsadby, která bude probíhat na
podzim letošního roku, se může samozřejmě
zapojit i široká veřejnost a spolky v obci.

Odpadové hospodářství
Přestože už druhým rokem obec vynakládá více
našich společných prostředků na odpadové
hospodářství, je mezi námi řada těch, co svoje
odpadové hospodářství neřeší a většina jej ich
odpadu končí nevytříděná v komunálním odpadu.
Při červnové kontrole 177 nádob na komunální
odpad byla zjištěna následující pochybení: 105
nádob na komunální odpad obsahovalo
produkty, které patří do tříděného odpadu, a to i
v případě, že se nacházely v těsné blízkosti
sběrného místa; 45 nádob obsahovalo BIO
odpad; 10 nádob stavební suť; 11 nádob kovy;
2 nádoby nebezpečný odpad; 1/3 přistavených
nádob byla zaplněna ani ne do poloviny.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří
k l ikvidaci svých odpadů přistupují zodpovědně, a
zároveň bych chtěl vyzvat ty, kteří se do činnosti
ekologické likvidace ještě nezapoji l i , aby tak učini l i ,
za což jim předem děkuji .

Jak třídit:
1 . Do barevných kontejnerů vhazovat to, co do nich
patří a je uvedeno na každém kontejneru, a pokud
možno složené, sešlápnuté, zmačkanéK.
2. Suť – větší množství odvézt přímo do Petrůvek,
menší množství na sběrný dvůr v Třebíči. Žádnou
suť do popelnic!
3. Bioodpad – nepatří do popelnic na komunální
odpad. Využívat velkoobjemové zelené kontejnery
(nevhazovat větve!), hnědé kontejnery nebo
obecní kompostárnu.
4. Kovy – využít sběr železného šrotu SDH nebo
kontejner u technického střediska

5. Objemný a nebezpečný odpad –
2x ročně přistavené kontejnery,
případně odvézt na sběrný dvůr v
Třebíči
6. Třídění olejů a tuků – využít žluté
kbelíky (možno vyzvednout na obci)



Výstavba mateřské školy

Jde o největší investiční akci letošního roku. Po více než roce čekání a neustálého doplňování žádosti o
dotaci přišlo na jaře letošního roku z Ministerstva pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace ve
výši 1 9 561 832,- Kč na výstavbu dvou tříd MŠ. Do výběrového řízení se přihlási lo celkem pět uchazečů.

Hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku určila účastníka
INEX Moravské Budějovice, s.r.o. Vlastní bourací práce
započaly v dubnu 2020. I přes nepřízeň počasí se podaři lo
postavit základy a v současné době se rýsuje hrubá stavba
budovy MŠ. Stavba by měla být dokončena do konce června
2021 tak, aby od 1 .9.2021 byl v nové školce zahájen provoz.
Současná budova MŠ bude sloužit jako jídelna pro ZŠ. Žáci
ZŠ se budou v následujícím školním roce stravovat
provizorně v jídelně Horáckého kovodružstva Rokytnice nad
Rokytnou.

Na jaře nás potkala nepříjemná záležitost jménem
koronavir. Slovo, které jsme doposud neznali a které
změnilo naše životy. Kvůli vládním opatřením a
nařízení pro zamezení šíření této nemoci nebylo
krom jiného také možné navštěvovat osobně
bohoslužby. Ve snaze zůstat ve spojení a nabídnout
veřejnosti alternativu virtuální účasti na bohoslužbě
jsem začal mše svaté přenášet zpočátku přes
Facebook, následně (i doposud) přes kanál
YouTube.
Tímto způsobem jsme slavil i i vel ikonoční l iturgi i ,
osobně jsme se mohli potkat až při pouťové mši
svaté na slavnost sv. Ducha poslední květnovou
neděli . Mše proběhla ve venkovních prostorách, na
farní zahradě, a přestože hodně pršelo, užíval i jsme
si, že jsme opět zase všichni pospolu. Další velkou
slavnost jsme prožil i o 1 4 dní později , a to 11 .
června při slavení bohoslužby a průvodu obcí při
slavnosti Božího těla a krve Páně. Týden na to
při jalo sedm dětí z farnosti první svaté při jímání a
24. června jsem sloužil mši svatou při příležitosti 1 00
let od narození P. Jana Buly. Poslední červnovou
neděli , tedy před prázdninami, jsem požehnal po
nedělní bohoslužbě dopravní prostředky, při jelo na
dvě desítky motorkářů, kteří nám předvedli své silné
stroje. V úterý 30. června jsme prožil i společné
chvály a modlitby při dalším z Večerů chval,

tentokrát s malými zpěváčky z rokytnické
scholičky (opět přenášeno přes kanál YouTube). V
neděli 5. července jsme prožil i při slavnostní
bohoslužbě svátek svatých Cyri la a Metoděje v
Chlístově na fotbalovém hřišti . O prázdninách (i
po nich) probíhají bohoslužby dle plánu, který je
možné najít na webových stránkách farnosti
www.farnostrokytnice.cz, všichni jste srdečně
zváni. A malé i velké zvu na loutkové divadlo Jana
Hrubce, který při jede po loňském úspěšném
představení znovu 6. září se svým představením
O vytrvalém princi, které odehraje na faře v 9:30
hodin. Občerstevní a dobrou kávu zajistíme.
Těším se na vás a přeji požehnané léto.

P. Jan Krbec

Ze života farnosti:



V 1. pololetí roku 2020 jsme se rozloučili
s našimi spoluobčany:

Rostislav Morkus

1 .3.2020 ve věku 71 let

Marie Václavková

28.5.2020 ve věku nedožitých 80 let

OOCCHHRRAANNAA OOSSOOBBNNÍÍCCHH ÚÚDDAAJJŮŮ -- OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ

POKUD MAJÍ RODIČE NOVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ A OBČANÉ,

KTEŘÍ OSLAVILI NEBO SLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM, ZÁJEM O

UVEŘEJNĚNÍ TÉTO UDÁLOSTI VE ZPRAVODAJI , ŽÁDÁME O

PÍSEMNÝ SOUHLAS. TISKOPIS JE K DISPOZICI V KANCELÁŘI

OBECNÍHO ÚŘADU ROKYTNICE NAD ROKYTNOU.

1.SK ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
Po odehraném podzimu 201 9 se všechny celky našeho

klubu nacházely ve vrchních patrech tabulky. Muži pod

vedením trenérů Vranky a Mastného na 4. místě

pouhých šest bodů za vedoucím triem a dorostenci,

společně s mladšími i staršími žáky, obsadil i první místo.

Ovšem na jaře jsme se zlaté tečky za sezónou

nedočkali . Po příchodu čínské chřipky byly Výkonným

výborem Fotbalové asociace České republiky všechny

soutěže předčasně ukončeny. Nepřišl i jsme ale jen o

jarní zápasy, ale také o jiné akce. Zrušen musel být třetí

ročník běhu Rokytná RUN i Setkání Rokytnic 2020. I do

další sezóny půjdeme v mládežnických týmech ve

spojení s Želetavou, jako tomu bylo v minulé sezóně.

Tuto sezónu ale dorost a žáci odehrají v krajských

soutěžích. Po koronavirové pauze přišlo také několik

změn na trenérských postech. S prací s mládeží se

rozloučil i Martin Prokeš a Josef Herbrych. Ten ovšem

zakotvi l od nové sezóny u jiného týmů, o tom ale až

později . Pouze u dorostu zůstalo trenérské složení

stejné, i v nové sezóně kluky povedou trenéři Alois

Novák a Marek Jičínský. Hlavním trenérem starších i

mladších žáků je Šimon Vladeka z Želetavy. Dalšími

trenéry u těchto dvou týmů jsou Rostislav Poledna,

taktéž z Želetavy, Marek Jungr ze Staré Říše a rokytničtí

Petr Herbrych s Lukášem Hobzou. Nejmladší fotbal isty

z řad 1 .SK, mladší přípravku, povedou Martin Svoboda,

Vladimír Herbrych a Zdeněk Vodička. Po čtyřech a půl

letech skončil před startem nové sezóny trenér mužů

Pavel Vranka. Tým nově povede bývalý šéftrenér

rokytnické mládeže Josef Herbrych, s podporou Jiřího

Mastného. Ani na přestupovém trhu náš klub nezahálel.

Z HFK Třebíč přišl i dva hráči do ofenzivy, záložník

Marek Benáček a útočník Petr Hronek. Z druhého konce

Třebíče, z borovinské Fotbalové školy se po ročním

angažmá vráti l gólman Jiří Hobza. Klub po několika

letech opusti l nestárnoucí Petr Goliáš, který si ve svých

třiapadesáti letech zahraje za rezervu Želetavy.

V následujícím měsíci bychom vás krom fotbalových

utkání rokytnických týmů rádi pozvali také na další dvě

sportovní akce v našem areálu. Před rokem v červnu

jste mohli na našem hřišti navštívit prestižní turnaj

Třebíč Open. Tento rok je turnaj posunut na konec srpna

a do našeho areálu můžete tentokrát zavítat 22. srpna

na turnaj dospělých žen. O pár dní později , 27. srpna, se

na našem hřišti odehraje skupina o umístění turnaje

Kouba Cup. Jedná se o turnaj krajských výběrů starších

žáků, který letošní rok hostí OFS Třebíč.

Petr Herbrych

TJ Sokol Rokytnice
Z důvodů koronaviru byly zrušeny všechny
připravované akce, ať už se jednalo o jarní burzu,
cvičení rodičů s dětmi nebo cvičení žen. V
omezeném a zpřísněném režimu fungovala
částečně omezeně pouze posilovna. O to více
času mohl výbor TJ věnovat dokončení oprav ve
starých kabinách. Byla dokončena elektroinstalace
celého objektu, přetažení omítek, výměna všech
oken a parapetů, stavba nového komínu a pořízení
nových kamen. Přestože řadu prací zajišťovali
členové TJ svépomocí, za což je třeba jim
poděkovat, celkové náklady se přehoupli přes
1 00 000,- Kč. V případě odeznění opatření
v souvislosti s koronavirem připravuje výbor TJ
obnovení všech cvičení i podzimní burzu.

Antonín Novák



Sezóna TFA 2020

Vzhledem ke složité epidemiologické situaci v ČR bylo

zrušeno celé krajské kolo soutěže TFA Kraje Vysočina.

Proto tým pod vedením Jaroslava Machoně absolvuje

závody Moravské ligy (dále ML) a několik individuálních

závodů. V říjnu by se mělo konat Mistrovství ČR, na

které je na základě výsledků z loňského roku z našeho

týmu nominovaná Kateřina Vodičková.

Kalendář soutěží tedy vypadá následovně:

14.6. Trpín (ML)

18.7. Sebranice (ML)

1.8. Doubravice nad Svitavou (ML)

8.8. Salaš rozhledna

23.8. Velká nad Veličkou (ML)

5.9. Velatice (ML)

26.9. Milevsko

10.10. Svitavy (Mistrovství ČR)

18.10. Olešnice (ML)

24.10. Podolí (ML)

Budeme rádi, když nás na některý ze závodů

při jedete podpořit.

Hodně zdraví přeje tým TFA

TJ Sokol Rokytnice – pravidelné cvičení
mladšího žactva

Malí sokolíci měli trošku smutnější jaro, protože museli

akceptovat, stejně jako my cvičitelky, dvouměsíční

pauzu kvůli prevenci šíření onemocnění COVID 1 9.

Snažily jsme se alespoň prostřednictvím techniky a

natáčení rozcviček a sdílení přes kanál YouTube zůstat

s dětmi v kontaktu a podporovat je v pohybu a snad i

trošku odlevit rodičům v péči o jej ich ratolesti , které měli

na starost 24 hodin denně. S velkou slávou, ale za

dodržení bezpečných rozestupů, jsme se opět sešl i 20.

května a s radostí obnovil i cvičení ve venkovních

prostorách, na starém hřišti a v okolní přírodě. Každou

středu pravidelně v čase 1 6-1 7 hodin jsme se setkávali

až do konce června, kdy jsme ukončil i letošní školní rok

předáním medailí, diplomů a odměn pro děti, které se po

celý školní rok snažily.

Věříme, že děti prožijí pohodové prázdniny ve zdraví a

radosti , společně se svými rodiči a sourozenci. Těšíme

se na další cvičení a setkávání v září.

Jana Štefánková a Pavlína Haklová, cvičitelky
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