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Kronika 
Díl III. 

 

 

Obec: Rokytnice nad Rokytnou 

Okres: Třebíč 
         Starosta obce: Piálek Josef 

         5. 6. 1995 

 

 

 

 

 

1994 
 
Rok 1994 byl rokem, který přál rekreantům a lidem, kteří mají rádi slunečno a teplo. Nepřál 

však již zdaleka tak zemědělcům a zahrádkářům, kteří neměli možnost zavlažování. 

Byl to rok neobyčejně suchý, což způsobilo neúrodu hlavně brambor. Velká část občanů 

Rokytnice trpěla navíc nedostatkem pitné vody. Zastupitelstvo obce tento problém řešilo tak, 

že občané si mohli čerpat vodu z obecní a sokolské studny. Naštěstí prameny těchto studní 

jsou zřejmě vydatné a stačily pokrýt enormní odběr. 

 

Hospodářská situace státu dle statistik se zlepšila, ale vzhledem k tomu, že Rokytnice patří do 

regionu s velkou nezaměstnaností, platy našich pracujících stagnovaly a desetiprocentní 

inflace zvýšení jejich životní úrovně nedovolila. 

 

Roky 1994 byl politicky neklidným. Listopadové volby do obecních zastupitelstev zapříčinily 

aktivizaci politických stran, které usilovaly o vítězství ve volbách. Takže o vzájemné 

osočování a snahy o zvýraznění jedné strany na úkor druhé, nebylo ve sdělovacích 

prostředcích nouze. 

 

Nutno podotknout, že politické strany v Rokytnici se vůči sobě chovaly před volbami velmi 

korektně. Jak si v Rokytnici vedly jednotlivé subjekty, bude obsahem dalších stránek. 
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Výsledek hospodaření obce Rokytnice nad Rok. Za rok 1994 
 

Příjmy 
 

Příjmy ze školství za 

stravné 

Ost. příjmy ze školství za 

telefony 

Nájmy od podniků 

Nájmy z bytů 

Příjmy z lesnictví 

Správní poplatek 

Daň z příjmů fyzických 

osob 

Daň z nemovitostí 

Daň ze závislé činnosti 

Poplatek ze psů 

Poplatek z veřejného 

prostranství 

Poplatek ze vstupného 

Ostatní nahodilé příjmy 

Příjem ze stočného do 

kanalizace 

Úroky z bankovních účtů 

Účelové prostředky na 

volby 

Zůstatek z roku 1993  

Dotace ze státního 

rozpočtu 

Příjem z prodeje majetku 

obce 

Účelové prostředky na 

školství 

Převod prostředků mezi 

obcemi 

Tržba z kina 

 

 

Celkové příjmy: 

 

 

 

 

Rozpočet 

200 000 

 

mimo rozpočet 

 

80 000 

36 000 

30 000 

22 000 

60 000 

 

125 000 

700 000 

7 000 

mimo rozpočet 

 

mimo rozpočet 

mimo rozpočet 

mimo rozpočet 

 

mimo rozpočet 

6 240 

 

mimo rozpočet 

474 800 

 

mimo rozpočet 

 

104 000 

 

- 30 000 

 

/ 

 

 

1 704 800 

 

 

 

Skutečnost 

205 808, 00 

 

1 243, 00 

 

144 321, 25 

35 782, 00 

38 352, 50 

54 810, 00 

277 164, 00 

 

281 143, 00 

896 955, 68 

7 980, 00 

5 242, 00 

 

1 489, 00 

50, 00 

28 239, 00 

 

50 147, 73 

6 241, 00 

 

776 404, 97 

474 800, 00 

 

16 500, 00 

 

104 000, 00 

 

- 38 404, 00 

 

3 149, 00 

 

 

3 371 418, 13 
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Výdaje 

 

Lesnictví 

Mateřské škola 

Základní škola 

Školní jídelna 

Požární ochrana 

Bytovka  

Veřejné osvětlení 

Pohřebnictví 

Zimní údržba míst. 

komunikací 

Ostatní čin. v míst. 

hospodářství 

Poslanci  

Vnitřní správa 

Památková péče 

Komunální odpad 

Tělovýchovné zařízení u 

koupaliště 

Doprava 

Všeobecná pokl. správa 

Zemědělství 

Civilní obrana 

Kino 

 

 

Celkové výdaje:  

 

 

 

 

 

Rozdíl příjmů a výdajů 

 

Přebytek hospodaření za 

rok 1994

 

Rozpočet 
10 000 

232 000 

115 000 

275 000 

64 000 

15 000 

250 000 

5 000 

15 000 

 

40 000 

 

120 000 

559 200 

mimo rozpočet 

100 000 

mimo rozpočet 

 

mimo rozpočet 

mimo rozpočet 

500 

600 

13 700 

 

 

1 704 800

 

Skutečnost 
/ 

160 930, 24 

102 977, 21 

255 036, 93 

63 526, 80 

/ 

172 292, 90 

6 847, 70 

3 424, 50 

 

26 836, 20 

 

74 810, 00 

598 549, 41 

3 271, 20 

107 116, 69 

19 698, 40 

 

232 326, 30 

6 672, 10 

500, 00 

600, 00 

15 420, 70 

 

 

1 850 837, 25 

 

 

 

 

 

 

 

1 550 580, 88 
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Evidence obyvatel: 

 

Přistěhováni: 

 

Pavlásková Pavlína 

Pavlásek Jan 

Kalayová Dagmar 

Kalayová Jitka 

Kalayová Veronika 

Kalay Jaroslav 

Hrůzova Michaela 

Paculová Radka 

Rygl Svatoslav 

Špačková Irena 

Piálková Irena 

Kalendová Olga 

Kračmar Zdeněk 

Haklová Pavlína 

240 

240  

95 

95 

95 

95 

155 

236 

240 

229 

237 

266 

244 

94 

 

 

Odstěhováni: 

 

Novák Vladislav 

Míšenský Zdeněk 

Kašpárek Josef 

Baráková Pavlína 

Dokulil Bohuslav 

Kuželková Radka 

Božejovská Marcela 

Matyáš Radek 

17 

62 

235 

49 

159 

197 

39 

12

 

 

Narozeni: 

 

Hobza Jiří                                                                  

Václavek Tomáš 

Bartejs Jan 

Vejmelka David 

Bazalová Stanislava 

Blažková Jana 

Kalendová Erika 

Bartíková Lucie 

Hutař Leoš 

Patrik Dvořák 

 

 

 

 

79 

96 

160 

36 

123 

93 

266 

250 

249 

131 
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Zemřelí: 

 

Carda Stanislav 

Kolářová Miroslava 

Krátký Stanislav 

Janíková Marie 

Špačková Františka 

Nováčková Ludmila 

Štěpánková Sylva 

Bartejs Milan 

Večeřa Alois 

Špaček Jan 

71 

192 

2 

187 

98 

239 

262 

160 

119 

24 

 

 

Manželství uzavřeli: 

 

Kašpárek Josef, 235 – Urbanová Marcela, Markvartice 77 / 19. 3. FÚ Rokytnice 

Pokorný Rostislav, 208 – Pekárková Eva, Pokojovice 37 / 9. 4. FÚ Rokytnice 

Hrůza Jiří, 155 – Zvěřinová Michaela, Okříšky 281 / 16. 4. MěÚ Telč 

Kuželka Tomáš, Most – Doláková Radka, 197 / 30. 4. MěÚ Třebíč 

Špaček Martin, 229 – Kloudová Irena, Demlova 962 / 16. 7. MěÚ Třebíč 

Kalenda Libor, 266 – Pospíšilová Olga, Praha 2 / 4. 6. FÚ Rokytnice 

Dokulil Bohuslav, 159 – Navrátilová Petra, Tř. Račerová 785 / 27. 8. MěÚ Třebíč 

Vrzal Radim, 294 – Sítková Lenka, Tř. Fibichova 648 / 27.8. MěÚ Třebíč 

Rygl Svatoslav, Chlístov 22 – Ježková Petra, 240 / 10. 9. FÚ Rokytnice 

Piálek Milan, 237 – Jelínková Irena, Rudíkov 143 / 17. 9. MěÚ Třebíč 

Pacula Martin, 236 – Příhodová Radka, Tř. Nové Dvory 541 / 11. 6. FÚ Jaroměřice 

 

 

Jubilanti: 

 

Večeřa Alois 

Vláčilová Marie 

Skoumal Josef 

Svatoňová Anna 

Nováčková Marie 

Mašterová Marie 

Hanzalová Anežka 

Veselá Eliška 

Foitová Marie 

Svobodová Anděla 

Prokopová Jaroslava 

Burda Miroslav 

Vejmelková Olga 

Špaček Mirko 

Nováková Anděla 

Vejmelka František 

Ferklová Miluše 

Vejmelková Věra 

119 

195 

196 

237 

83 

55 

64 

106 

152 

194 

81 

34 

38 

242 

202 

1 

20 

41 

 

95 let 

85 let 

85 let 

80 let 

80 let 

80 let 

80 let 

80 let 

80 let 

80 let 

80 let 

75 let 

75 let 

75 let 

75 let 

70 let 

70 let 

70 let 
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Vejmelka Václav 

Bobek Karel 

Štorková Marie 

Svobodová Růžena 

Stodola Ladislav 

Nováková Anežka 

Polická Jiřina 

48 

130 

137 

145 

148 

149 

153 

70 let 

70 let 

70 let 

70 let 

70 let 

70 let 

70 let 

 

 

Základní škola 
 

Školní rok byl zahájen paní ředitelkou Chaloupkovou za účasti dětí, vyučujících a rodičů dětí 

1. ročníku. Zvláště byly přivítány děti, které do školy začaly dnešním dnem chodit. Starší 

spolužáci jim předali upomínkové předměty. Program žákyň hrajících na flétnu ukončil 

slavnostní zahajovací část. Pak učitelé s dětmi a rodiči odešli do svých tříd. 

 

Učitelský sbor: ve škole je stabilizovaný, do třech tříd dochází žáci z Rokytnice (43) 

z Markvartic (9) z Chlístova (7), celkem 59 žáků. 

 

I. třída: 1. ročník, vyučuje podle projektu Obš. Pí  M. Pospíšilová, 20 žáků 

II. třída: 2. ročník,  13 žáků, pokračuje v Obš. Pí ředitelka Zd. Chaloupková 

III. třída: 3. a 4. ročník, 6 + 20 žáků, vyučuje pí. O. Marková 

 

Školní družina – 1. oddělení, 35 žáků, vychovatelka M. Pánková 

Provozní zaměstnanci: Školnicí je M. Špačková, topič V. Zerzánek (poloviční úvazek, střídá    

se s p. Všetečkou). 

Stravování: obědy vydává pí. Sochnová 

                    Počet dětí -         dospělí – 4 

Náboženství: nepovinný předmět římsko – katolické náboženství, vyučuje páter Josef 

Nádeníček, 30 dětí  

 

Mimoškolní činnosti dětí: 

 

Anglický jazyk – 8 dětí, pí řed. Chaloupková 

Německý jazyk – 13. dětí, pí vychovatelka Pánková 

Tělovýchovný kroužek – 1. a 2. ročník, 18 dětí, Zd. Chaloupková 

Tělovýchovný kroužek – 3. a 4. ročník, 9 dětí, O. Marková 

Hra na flétnu – 7 dětí, M. Pospíšilová 

Výtvarný kroužek – 19 dětí, M. Pánková 

Dramatický kroužek – 14 dětí, M. Pánková 

Přírod.-ekolog. Kroužek – 16 dětí, M. Pánková 

Pletení – pouze v zimních měsících – O. Marková 

 

Plavecký výcvik: byl zahájen 14. 11. 1994, ukončen v bazénu na Hájku v Třebíči. Účast žáků 

3. a 4. ročníků – 26. dětí. 

 

Spolupráce s rodiči: rodiče mají možnost využít pravidelných konzultací v pondělí od 14.00 – 

15.00 hod. Mohou přijít do vyučovacích hodin, rovněž po domluvě s vyučujícím kdykoliv 

během dne. Kromě toho se účastní třech schůzek každé čtvrtletí. 
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Akce školy:  

 

19. 10. – Beseda s příslušníky policie 

22. 11. – Divadlo L. Trnkové, Přišli jsme k vám na koledu 

3. 12. – Hry rodičů a dětí v sále sokolovny 

22. 12. – Vánoční besídka 

27. 1. – Zápis žáků do 1. ročníku 

11. 1. – Hry dětí na sněhu 

30. 1. – Beseda se zdravotnicemi, s praktickými ukázkami 

12. 2. – Účast na dětském karnevalu 

6. 3. – Divadelní představení v Třebíči : Sněhurka a sedm trpaslíků 

 

 

 

 

Mateřská škola 

 
Pro rok 1994/1995 bylo zapsáno 45 dětí. V listopadu odešla pí. učitelka Nováková – rizikové 

těhotenství. Na dlouhodobý zástup nastoupila pí. učitelka Jiřina Vávrová, která byla t.č. 

nezaměstnaná. Ředitelkou nadále je Z. Kadrnožková, dále je učitelkou pí. L. Balounová. 

Školnicí je H. Špačková, topičem je v I. Budově a zároveň i školnicí paní Rambousková. 

 

V říjnu byla provedena generální oprava ústředního topení v budově I., kde tekly trubky do 

země. Celá budova byla pak vymalována. 

 

Děti jsou v mateřské škole v radostném, příjemném prostředí. Ve II. třídě je celodenní provoz, 

v třídě I. Je provoz polodenní. Děti si hrají, učí se, zpívají atd. Cílem výchovy je všestranně 

rozvinutá osobnost, připravena na život. 

 

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu. Je dbáno na to, aby se objevoval a rozvíjel talent, 

každé dítě je osobnost, která vyžaduje individuální působní pedagogických pracovnic. Letos 

se ve škole zaměřili na úzkou spolupráci s dětskou lékařkou, aby byly děti prohlédnuty 

v prostředí mateřské školy. Prohlídka byla zaměřena na správné držení těla, klenbu nohou, 

výslovnost. Výslovnost u dětí není dobrá, asi 20% je doporučeno na logopedickou léčbu. 

Docházka dětí do mateřské školy je uspokojivá, v období besídek 100%. 

 

Akce: Mikulášská besídka 

           Besídka ke dni matek 

           Výlet do Z00 v Jihlavě, zámek Dačice 

           Oslava mezinárodního dne dětí – opékání párků, 

           Pohádkové dopoledne 

           Program na vítání občánků 

 

V celé obci není problémová rodina, kde by děti vyžadovaly zvláštní péči nebo pomoc či 

dohled. 

Děti v mateřské škole jsou čisté, dobře oblečené, žijí v dostatku všeho. 
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Zemědělské družstvo 

 
Je družstvem vlastníků, zaregistrované po transformaci ke dni 11. 2. 1993 do obchodního 

rejstříku. Má 198 členů, základní jmění v roce 1994 činí 21 834 tis. Korun. 

Obhospodařovalo 1 044, 18 ha zemědělské půdy a z toho: 

927, 36 ha orné půdy 

116, 82 ha luk a pastvin 

 

Zemědělské družstvo nemá ve vlastnictví žádné pozemky, veškerá půda je pronajatá, zem. 

družsvo platí vlastníkům nájem na základě platných smluv. 

 

Výnosy v rostlinné výrobě 
 

 

Obiloviny 

Hrách 

Řepka ozimá 

Mák 

Hořčice 

Brambory  

krmná řepa 

ha 

490 

20 

77 

28 

19 

25 

3 

t 

2190 

55 

177 

5,1 

15,2 

396 

116 

t/ha 

4,47 

2,75 

2,30 

0,18 

0,80 

15,5 

38,6 

 

Objem tržeb z rostlinné výroby činil 8 031 tis. Kč. 

 

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, prasat, na produkci mléka a masa 

 

Stav skotu – je 552, tj o 63 ks méně než v loňském roce, z toho 253 dojnic,185 jalovic, 75 

VBJ, 57 telat 

 

Prasat - je 1471, tj o 36 ks více než loni, z toho je 93 prasnic, 4 kanci, 627 selat, 85 chovných 

prasat a 661 vykrmených prasat. 

 

Prodej mléka: celkem bylo prodáno 1 001 290 l za průměrnou realizační hodnotu 5, 50Kč/lit. 

Celkem bylo 87,5% v I. Jakosti 

                      8,1% v II. 

                      4,4% nestandard 

 

Prodej masa:  hovězí – 48,7 tun (cena 26,08 Kč/kg) 

                      Vepřové – 196, 9 tun (cena 31,42 Kč 

 

Objem tržeb z živočišné výroby činil 12 869 tis. korun 

 

Modernizace a rekonstrukce: byla provedena demolice stáje pro prasata v předvýkrmu, která 

nevyhovovala ekologickým, bezpečnostním a pracovním požadavkům. V rámci snížení stavu 

skotu v kravíně Chlístov se tyto prostory uvolnily a byly upraveny pro předvýkrm prasat. 

Náklady na úpravu si vyžádaly 117 tis. korun. 
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Přidružená výroba: je provozována v dřevodílně – nyní vyrábí obaly na stroje. V roce 1994 

činily příjmy u této výroby 553 tis. korun. 

 

Celkový obrat družstva za r. 1994 činil 24 080 tis. korun 

Průměrný evidenční stav pracovníků: 94 lidí 

Mzdové náklady 5 459 tis. korun 

Náklady na sociální zabezpečení: 1 857 tis. korun 

 

Finanční hospodaření družstva 

 

Stálá aktiva: 28 287 tis. Kč 

Oběžná aktiva: 27 935 tis. Kč 

Z toho zásoby jsou 11 018 tis korun 

Dlouhodobé pohledávky: 624 tis. korun 

Krátkodobé: 6 303 tis. korun 

 

Stálou snahou družstva je snižovat úvěrovou zadluženost. Dlouhodobý úvěr má do 

Konsolidační banky Praha na trvale se obracející zásoby (zůstatek je 1250 tis. Kč), 

krátkodobý úvěr od Komerční banky Třebíč (zůstatek 4000 tis. Kč). 

 

K 31. 12. 1994 činily     závazky         1 104 tis. Kč 

                                       pohledávky    5 857 tis. Kč 

 

Zemědělské družstvo je družstvo vlastníků, na 525 oprávněných osob. To jsou ti, kteří 

prokázali vlastnictví nějakého majetku (vložili do družstva pole, živý a mrtvý inventář) nebo 

ti, kteří měli v družstvu pracovní účast, tj. odpracovali určitá léta.  

 

Tyto osoby tvoří 3 skupiny: 

a) jsou to ti, kterým se vrátil jejich podíl a pozemky 

b) ti, kteří nepožadovali navrácení podílů a pozemků 

c) členi, ti vložili svůj majetek do nového družstva vlastníků 

 

Družstvo vlastníků má zvolené 7 členné představenstvo, vrcholným orgánem je členská 

schůze. 

 

Členi vložili do družstva základní členský majetkový podíl, který činí 60 000 korun. Členská 

schůze odsouhlasila, že každý člen ze svého jmění ve družstvu po odečtení členského podílu 

(60000) vloží 50% tohoto majetku do družstva jako další členský vklad. Zbytek svého 

majetku bude mít zde veden jako pohledávku vůči družstvu. 

 

Celkový majetkový podíl každé oprávněné osoby je tvořen základním majetkovým podílem 

(ten je vypočítaný z vloženého živého a mrtvého inventáře) a podílem z transformace (ten se 

vypočítával z počtu odpracovaných let v družstvu a z ha užívaných družstvem a z ostatního 

majetku užívaného družstvem). 
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Obecní úřad 
 

Od 1.1.1994 v naší obci pracuje starosta pan ing. František Svoboda jako neuvolněný 

funkcionář. Úřední hodiny starosty jsou ve středu odpoledne.  

 

Oprava rozhlasu: byla provedena na jaře, náklady na tuto opravu činily 20 tis. korun. 

Uskutečnila se oprava části veřejného osvětlení, náklady 100. tis. Kč 

 

Areál koupaliště: OÚ zajistil dovoz obrubníků a posívky na kurty v tomto areálu, náklady 

byly asi 19. tis. korun. Bylo navoženo hašené vápno na opravu – odhad – 25. tis. korun. 

V I. Pololetí 94 byl dokončen chodník okolo celého bazénu, bylo dokončeno vydláždění 

spodní nádrže, provedeny nátěry všech zařízení v celém areálu. Na terase zhotoveno nové 

dřevěné zábradlí. 

Ve spolupráci s Pionýrskou skupinou byly položeny obrubníky kolem kurtu a byl zprovozněn 

i druhý kurt. 

Mezi nezdařilejší akce pořádané ve spolupráci s pionýrskou organizací patřily: ,,Manželský 

pětiboj“, pohřbívání basy“, vystoupení folkového spirituálu Slávka Janouška a Radka Javůrka. 

Poslední akcí byla oslava 20 let od založení hudební skupiny Perzeus. Celkem při ní 

vystoupilo šest rockových kapel. 

Pan Antonín Novák ukončil svoji činnost správce areálu koupaliště 21. 8. 1994. Dalším 

vedoucím areálu byl od 1. 10. pan Kubíček z Třebíče, který s vedením areálu neměl žádné 

zkušenosti a svoji činnost na konci prosince ukončil. 

 

RADON: v měsíci březnu 1994 pracovnice hygienické stanice v Třebíči v 30 obytných 

domech naší obce provedly měření radonu. Byly vytipovány domy dle rozmístění v obci, aby 

byl radon měřen ve všech částech obce, pracovnice hygienické stanice požadovaly, alby byla 

dodržena i různorodost domů, ať se to týkalo stavebního materiálu, ze kterého byl dům 

postaven, nebo stáří domu, kolik v domě žije obyvatel, jaké mají vytápění domu. V každém 

domku nalepily dvě čidla, která podle zbarvení budou signalizovat přítomnost a naměřena 

hodnotu radonu. Tyto čidla budou v domech celý rok. Potom se celé měření vyhodnotí, čidla 

se odevzdají na obecním úřadě, který potom obdrží zprávu od hygienické stanice, popřípadě 

se měření zopakuje. 

 

Na jaře 1994 byl uveden do provozu telefonní automat u vchodu do budovy radnice (u vchodu 

do zdravotního střediska). Je velice využíván odpoledne, kdy je to jediná příležitost zavolat, 

kdy je pošta zavřena. 

 

Komunikace: oprava komunikací byla provedena ve „Dvoře“, Nové ulici, ,,Žlabině“, okolo 

orlovny a sokolovny. Byla opravena i silnice směrem na Římov (náklady činily asi 70 tis. 

korun).  

 

V rámci zvýšené bezpečnosti požární ochrany zakoupil obecní úřad pro místní požárníky auto 

AVIE v hodnotě 40 tis. korun. Toto auto je starší, zakoupené z Přibyslavic z papíren. Zároveň 

OÚ zakoupil i další vybavení, vše v hodnotě 60 tis. Kč. 

 

Stavební úpravy ve škole: v budově školy byly vybourány příčky, vybetonovány podlahy, 

čímž vznikly nové prostory pro přemístění školní družiny. V jejich bývalých prostorách 

vznikla nová třída. 
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Komunistická strana 
V roce 1990 proběhla obměna členské základny a funkcionářů. V letech 1989 – 1991 odešlo 

50 členů. Do komunistické strany se vrátili někteří členové ze závodových organizací. Takže 

se členská základna stabilizovala v r. 1993 – 94 na 59 členech. Po pasivitě většiny členů 

v letech 1990 – 93 začala KSČM opět aktivněji pracovat ve společenských organizacích, které 

se v tomto období rozpadly, nebo jejich činnost byla velice pasivní (TJ Sokol, Pionýrská 

organizace, sbor dobrovolných hasičů). 

Činnost je zaměřována do aktivnějšího zapojení nových i bývalých členů do práce ve 

prospěch obce ať na úrovni zvolených poslanců do obecního zastupitelstva, nebo ve 

společenských organizacích. 

Organizaci řídil v letech 1990 – 94 stabilizovaný pětičlenný výbor ve složení – Ant. Novák, 

Ježek B., Morkus R, Špaček Š., Kovář J. 

 

KDU – ČSL 
Má celkem 54 členů. Strana se věnovala běžné politické činnosti. Hlavní pozornost věnovala 

komunálním volbám. Sestavila kandidátní listinu po jedenácti členech, kde byli i nezávislí 

kandidáti. Z politických stran se tato strana umístila na 2. místě. Navrhovala do obecního 

zastupitelstva ze své kandidátky starostu obce, kterým byl nezávislý kandidát pan Josef 

Piálek. 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
Má v naší obci dlouholetou tradici. V srpnu 1991 proběhly oslavy 105. výročí založení sboru. 

Starosta sboru přivítal všechny účastníky a seznámil je stručně s historií hasičského sboru. 

Potom předseda okresního výboru hasičů předal věrnostní medaile a vyznamenání. 

Hasiči se také podíleli na zbudování hasičské zbrojnice a na jejím vybavení. Smetiště v areálu 

koupaliště přebudovali na cvičiště. Vysázeli zde keře a zaseli trávu. Upravili terén, zbudovali 

lavičky a bariéry pro štafetu družstev. Tato dráha měří 110 m, dole se hasiči cvičí i v písku. 

Členové průběžně provádějí údržbu technického vybavení – tj. vodní dělo (cisterna) v r. 1993 

se zvrakovalo auto ROBUR, obecní úřad zakoupil starší vozidlo AVIE, která vozí stříkačku, 

hadice a vodice. 

V rámci šetření pohonných hmot, proběhla brigáda, při které se vyhloubil výkop, a byly 

položeny trubky pro vedení vody z rybníka do nádrže na vodu na cvičišti v blízkosti 

koupaliště. Zde byla také zbudována šachta na odvodňování a napouštěcí ventil. 

V létě 94 postavili sušák na hadice u radnic. Zhotovili 20 stolů a 40 laviček, které jsou 

využívány při kulturních akcích na koupališti a při cvičení hasičů v tomto areálu. V kulturní 

oblasti každoročně pořádají v zimním období hasičský ples, který je v obci velice oblíben a 

hojně navštěvován.   

Koncem roku 1994 provedli hasiči pravidelné prohlídky komínů a zdrojů topení v obytných 

domech obce – při prohlídce nebyly zjištěny žádné závady. 

 

Má 32 členů, koncem roku přibylo i 9 děvčat ve věku 14 – 18 let, které tvoří družstvo 

dorostenek. Cvičí a soutěží pod vedením hasiče Petra Piálka. 

 

TJ Sokol 
Po několika letech se na členské schůzi sokola sešli členové, aby zvolili nový výbor a 

poděkovali dřívějšímu vedení – panu Klusákovi a paní Chaloupkové kteří přes veškeré 

problémy udržela cvičební oblibu, hlavně u žen. V uplynulých letech v tělovýchovné jednotě 
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pracoval pouze fotbalový oddíl. Na společné schůzi. TJ Sokol a kopaná byl schválen 

přípravný výbor, který si dal za úkol zjistit skutečný stav členské základny. 

Cílem TJ Sokol bylo zajišťovat chod jednotlivých oddílů hlavně oddílu kopané a sportu pro 

všechny. Také se podařilo vybudovat asfaltové víceúčelové hřiště u Kina. 

Ke konci roku 94 měl TJ Sokol 212 členů a dva oddíly. 

 

Oddíl – sport pro všechny: 

- nejmladší žactvo:  20 žáků, vede paní Chaloupková 

- mladší žákyně: 14 žákyň, vede paní Macková 

- ženy: spojeny ženy z Rokytnice (14) a z Římova (11), vede paní Chaloupková 

 

Oddíly cvičí 1x týdně v budově školy, v sále Sokolovny nebo na hřišti 

 

Oddíl kopané má 3 oddíly, tréninky jsou 2 x týdně 

 

1. oddíl – ŽÁCI: trénuje Miroslav Machovec 

2. oddíl – DOROST: na jaře trénovali Jan Sochna a Mgr. Alois Novák, na podzim Ing. 

Frant. Svoboda, 18 – 20 dorostenců, v okresním přeboru obsadili 4. místo. 

3. oddíl – MUŽI: na jaře trénoval Luboš Dvořák z Markvartic, na podzim Karel Hrůza a 

Jan Sochna, poradce družstva: Mgr. A. Novák, vedoucí: Miroslav Machovec; 20 

fotbalistů, hrají I. B. třídu  přebor, na podzim obsadili 3. místo. 

Na tradičním Turnaji Rokytnic, který se konal v Rokytnici v Orlických horách, obsadilo naše 

družstvo I. Místo. 

 

Myslivecké sdružení  
Jeho hlavním cílem je chov zvěře. Člověk nejvíce ovlivňuje životní prostředí zvěře, která se 

ještě nesrovnala se změnami způsobenými kolektivizací, mechanizací a chemizací. 

V současné době má myslivecké sdružení uzavřenou smlouvu o pronájmu s honebním 

společenstvem Rokytnice nad Rok. na 10 roků a dohodu s Mysliveckou jednotou Třebíč o 

vzájemné spolupráci: 

Výměra honitby činí celkem 1 422 ha z toho je: 

403,98 ha lesa 

879,21 ha zemědělské půdy 

5,50 ha vodní plochy 

121,41 ha luk 

12,00 ha pastvin 

 

V roce 1994 členové postavili pět nových kazatelen na Štěměchách a jednu u Leče. 

Vysázeli na Dražkách 600 kusů sazenic lípy, smrku a borovice. Dvakrát ročně provedli 

vakcinaci lišek proti vzteklině. Velkou pozornost věnovali políčku na Dražkách a sklizni 

jadrného a objemového krmiva pro zvěř. Velmi dobrá je spolupráce s vedením zemědělského 

družstva v Rokytnici, které poskytlo obilný odpad při dokrmování zvěře. Zdárně se podařilo 

vyřešit dlouholetý problém – počet lovecky upotřebitelných psů. Nyní má sdružení 5 lovecky 

upotřebitelných ohařů a jednoho norníka. K 31. 12. má sdružení 29 členů. 

 

Červený kříž 
Místní organizace čítá 103 členů. Svoji činnost zaměřuje především do humanitní oblasti – to 

je péče o starší a nemocné občany, připravuje radost dětem, proškoluje školní mládež a 

získává stále větší počet bezplatných dárců krve. Členky místní organizace, zdravotní sestry, 
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seznámily děti v základní škole s poskytováním první pomoci, obvazovou technikou a 

poučení o významu léčivých bylin. V roce 94 darovalo 32 našich občanů krev. Někteří 

darovali i 3 x za rok. Panové Karel Špaček a Josef Roupec se stali držiteli Jánského zlaté 

plakety za 50 odběrů, paní Marta Kašpárková je držitelkou stříbrné plakety za 20 odběrů a 

paní Zdeňka Morkusová je držitelkou bronzové plakety za 10 odběrů. Mezi našimi občany 

jsou i čestní dárci plazmy -  a to Karel Špaček, Josef Roupec a Miloslav Cejpek. 

 

Volby – ve dnech 18. – 19. listopadu 1994 proběhly volby do obecního zastupitelstva. 

Voliči hlasovali pro zástupce naši obce v zasedací místnosti radnice. Byly sestaveny 3 

kandidátky, na kterých byli uvedeni členi těchto stran, ale i nestraníci. 

 

1) Křesťansko-demokratická unie – Čes. Strana lidová – 2 346 hlasů 

Pavel Sochna 

Jan Kostelník 

Josef Piálek 

MUDr. Vratislav Šmejkal 

Anna Hlouchová  

Libuše Sochnová 

Josef Marek 

Karel Hobza 

František Veleba 

Věra Matyášová 

Marta Kašpárková 

248 

181 

262 

280 

218 

237 

180 

208 

173 

176 

183 

 

2) Komunistická strana Čech a Moravy – 2 634 hlasů 

Štěpán Špaček 

Bohuslav Ježek 

Jiří Kovář 

Antonín Novák 

Mgr. Zdeňka Chaloupková 

Ing. Věra Václavková 

Stanislav Fendrych 

Pavel Kopečný 

Rostislav Morkus 

František Dokulil 

Karel Vrzal 

232 

279 

247 

234 

271 

249 

227 

271 

193 

225 

206 

 

3) Křesťansko-sociální unie – 1056 hlasů  

Jan Blažek 

František Hobza 

Miloslava Jelečková 

Marie Kovářová 

Jiří Maloušek 

Renata Suchnová 

Antonín Štork 

Miroslav Štork 

Antonín Václavek 

Marie Valová 

Josef Vláčil 

184 

133 

57 

46 

76 

109 

103 

81 

90 

43 

134 
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Výsledky voleb: KSČM – 2643 hlasů – 43,6% = 5 mandátů 

                                         Bohuslav Ježek 

                                         Mgr. Zdeňka Chaloupková 

                                         Pavel Kopečný 

                                         Štěpán Špaček 

                                         Jiří Kovář 

 

 KDU – ČSL – 2346 – 38, 9% = 4 mandáty 

                         MUDr. Vratislav Šmejkal 

                         Josef Piálek 

                         Pavel Sochna 

                         Libuše Sochnová 

 

Křesťansko-sociální unie – 1056 hlasů – 17, 5% = 2 mandáty 

                                             Jan Blažek 

                                             Josef Vláčil 

 

Volební komise pracovala ve složení: 

František Hlouch 

Svatava Václavková 

Drahomíra Trnková 

Ladislav Hanzal 

Antonín Dokulil 

 

Zapisovatelka: Věra Ježková, pracovnice OÚ 

 

Do seznamu voličů bylo zapsáno celkem    656 

Počet voličů, kteří se dostavili                     572 

Počet odevzdaných obálek                           572 

 

Dne 30. listopadu 1994 v zasedací místnosti radnice proběhlo ustavující zasedání nově 

zvoleného obecního zastupitelstva. Přítomno bylo všech 11 členů nového zastupitelstva. Paní: 

Mgr. Chaloupková Zdeňka, Sochnová Libuše. Pánové: Blažek Jan, Ježek Bohuslav, Kopečný 

Karel, MUDr. Šmejkal Vratislav, Špaček Štěpán, Vláčil Josef. 

Dále bylo přítomno 19 občanů dle prezenční listiny. Ustavující schůzi řídil nejstarší člen 

zastupitelstva pan Ježek Bohuslav. 

Po zvolení mandátové a návrhové komise složili noví členové zastupitelstva slib a přistoupilo 

se k volbě nového starosty. Na tuto funkci kandidovali dva pánové – Ježek Bohuslav, člen 

KSČM, který byl kandidátem této strany a pan Piálek Josef – bez politické příslušnosti, 

kterého do funkce starosty navrhovala strana KDU – ČSL. Tajným hlasováním byl zvolen 

starostou obce Josef Piálek – počtem 6 hlasů, proti 5 hlasům pro pana Bohuslava Ježka. 

Ve svém projevu nově zvolený starosta přislíbil, že bude usilovat o zvelebení obce a budovat 

akce, které obyvatelům zpříjemní život. Bude se snažit udržovat vztahy mezi občany různé 

politické příslušnosti v mezích slušnosti a vzájemné tolerance, což bude příznivě ovlivňovat 

práci ve prospěch obce.   

 

Z 11 kandidátů, kteří byli zvoleni do obecního úřadu, byly sestaveny komise:  

- Finanční a kontrolní - předseda: MUDr. Vratislav Šmejkal   č.p. 267 

                                      členové: Libuše Sochnová                         110 

                                                     Jiří Kovář                                    177 
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Přizvaný: Ing. František Svoboda           č.p. 6 

 

Stavební a zemědělská – předseda: Pavel Sochna            č.p.  57 

                                        členové: Josef Vláčil                        175 

                                                       Jan Blažek                          93 

                                        Přizvaný: Ing. Milan Piálek              237   

 

Veřejného pořádku, školství, kultury a sportu – předseda: Štěpán Špaček                  č.p. 221 

                                                                            členové: Mgr. Zdeňka Chaloupková        77 

                                                                                           Pavel Kopečný 

 

Členové obecního zastupitelstva se schází 1x za měsíc, vždy poslední středu v měsíci, členové 

jednotlivých komisí se schází dle potřeby. 

 

Dokončení stavby: Ladislav a Zuzana Bazalovi         č. p. 274 

                               Jiří a Marie Malouškovi                       269 

                              Antonín a Marie Bohmovi                    273 

 

Na žádost Základní školy Čáslavice – Sádek, obecní úřad schválil a odeslal dotaci dvěma 

dětem – každému 500 Kč, které jely na všesokolský sjezd do Prahy. Tato dotace byla stejná, 

jakou poskytly i ostatní obce. 

 

Místní knihovna  
Již rok půjčuje knihy paní Eva Böhmová a to ve čtvrtek odpoledne od 14 do 18 hodin. 

V roce 1994 bylo půjčeno celkem knih 

Pro dospělé – naučná 

                       krásná 

                       periodika 

Pro děti – naučná 

                 krásná 

                 periodika 

 

Vítání dětí: dne 25. července bylo starou obce přivítáno do života 6 malých občánků a to: 

Anna Velebová 

Anna Boudná 

Vladimíra Mašková 

Jiří Hobza 

Tomáš Václavek 

Jan Bartejs 

227 

60 

200 

79 

96 

160 
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Slavnostního přivítání se zúčastnili i děti z mateřské školy, které zazpívaly a zarecitovaly. 

 

Počasí: v tomto roce hlavně zemědělcům nepřálo. V červnu a v červenci byla úmorná tepla – 

až 34C a sucho. To mělo za následek malou úrodu brambor. V měsíci srpnu byly občasné 

přeháňky, nadále bylo velice teplo, poslední týden v srpnu se náhle a výrazně ochladilo. 

Podzim také překvapil – již 6. října večer napadl sníh – teplota - 4C. I následující den 

sněžilo, všechna pole v okolí obce byla pokryta sněhem. Zemědělci ještě neměli ukončenou 

sklizeň brambor. 

 

 

 

50 let kněžství: den 5. 7. uplynule 50 let od vysvěcení duchovního správce v naší obci – kněze 

Josefa Nádeníčka. 

Narodil se v Borkovanech, okres Břeclav 17. 10. 1920. Teologii studoval v Brně. Tři roky byl 

spolužákem pátera Jana Buly, který v naší obci působil do r. 1951, kdy byl popraven 

v souvislosti s ,,babickými událostmi“. Byl i spolužákem pátera Františka Noska, který 

působil v naší obci do roku 1972. Výročí si připomněl společně s věřícími a některými knězi 

z okolních farností. Rokytnice je osmým působištěm pátera Josefa Nádeníčka. 

 

Světlušky: závěrem roku byla propůjčena oddílu Světlušek místnost bývalého 
agitačního střediska. Zde mají děvčata k dispozici běžné vybavení místnosti, které 
zapůjčil obecní úřad. 
 

Provoz Kina: v roce 1994 bylo sehráno 46 představení, které shlédlo 1247 návštěvníků. 

Největší návštěvností a tím i tržba byla v měsících leden, únor a červenec. Do konce září kino 

provozovala Okresní správa kin v Třebíči a financoval odbor kultury OÚ v Třebíči zpět 

obecnímu úřadu Rokytnice. Pro nedostatek finančních prostředků došlo ke snížení 

zaměstnanců kina z 6 na 4. I nadále se pracovníci kina snaží udržet kino v provozu, neboť je 

to jediná kulturní činnost, která je v obci pravidelně provozována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno v obecní radě dne: 

 

Starosta obce: Piálek 

 

 


