
Rok 

 

1995 
 

Rok 1995 byl v naší zemi poměrně klidným, i když koncem roku z důvodu přiblížení voleb do 

parlamentu, politické strany zvýšily svoji aktivitu, aby získaly na svoji stranu voliče. 

Spokojenost občanů byla rozdílná vzhledem k příjmům jednotlivých rodin. Rovnostářství 

platů zaniklo a znovu se začínají projevovat značné sociální rozdíly mezi jednotlivými 

vrstvami obyvatelstva. Platy zaměstnanců některých resortů neúměrně vzrostly, např. ve 

finanční sféře, advokacii, soudech, jinde stagnují, nebo neodpovídají svoji důležitosti 

(zdravotnictví, zemědělství). Navíc inflace přes 9 % způsobila, že nárůst platů 

znehodnocovala, což nespokojenost sociálně slabých rodin zvyšovalo. Téměř většina potravin 

a zboží se zdražila. 

 

Zboží Ceny v korunách 
 

Potraviny 

Mléko 1 litr 

Šlehačka 

Rohlík 

Chléb 

Cukr krystal (1kg) 

Cukr moučka 

Cukr kostka 

Cukr želírovací 

Vanilkový cukr 

Kondenzované mléko  

Mouka hrubá 1 kg 

Mouka polohrubá 

Těstoviny 

Rýže varná 

Slávia (sušenka) 

vitacit 

Hanácká kyselka 

Mattoniho kyselka 

 

r. 1990 

5, 20 

7, 60 

0, 50 

6, 70 

14, 20 

18, 10 

18, 90 

19, 80 

1, 00 

10, 80 

6, 40 

6, 30 

11, 50 

12, 50 

4, 60 

2, 60 

3, 00 

2, 10

 

r. 1995 

10, 20 

11, 20 

1, 10 

13, 20 

22, 60 

24, 90 

26, 50 

30, 00 

1, 40 

16, 30 

7, 60 

8, 90 

11, 60 

12, 50 

8, 30 

7, 00 

5, 10 

5, 00 

 

Zboží 

Baterie plochá  

Hřebíky 

Hrneček smalt 

Hrneček porcelán 

Naběračka nerez 

Vědro smalt 

Plynový sporák 

Roura kouřová 

Elektrická žehlička 

Teploměr lékařský 

Prací prášek-palmex 600g 

Prací prášek-azur 600g 

Dámský kapesník 

Ručník 

Dětská plena 

Dětské punčocháče 

Dopisní papír 



r. 1990 

2, 80 

7, 00 

8, 00 

10, 00 

29, 00 

29, 00 

3 150, 00 

14, 50 

145, 00 

10, 00 

8, 40 

10, 80 

3, 00 

25, 00 

7, 00 

9, 00 

3, 00

r. 1995 
18, 40 

26, 00 

50, 00 

37, 50 

85, 50 

263, 00 

8 325, 00 

65, 00 

417, 00 

39, 00 

33, 90 

36, 00 

9, 00 

70, 50 

20, 50 

36, 00 

13, 60 

V podnikatelské sféře nadále vznikaly nové soukromé podniky, jiné naopak ohlásily úpadek – 

bohužel i některé banky, což mělo za následek obavy občanů o uložené vklady i v dalších 

bankách. 

Demokratický vývoj v zemi, mimo kladů občanské pohody, sebou přinesl i negativní jevy, 

jako dostupnost drog, podvody, zvýšení trestní činnosti, ba i případy vražd na objednávku. 

 

I v naší obci se projevuje důsledek společenských změn. Živnost si pořídila řada soukromníků 

různých profesí. Přibyly v obci nové obchody. Máme zde 4 obchody s potravinami, obchody 

s drogérií a smíšeným zbožím. Služby občanům konají 3 švadleny, zedníci, zámečník i 

soukromník vyrábějící pletivo. 

Všichni z uvedených profesí mají vliv na zlepšení služeb občanům. 

 

 

Výsledek hospodaření obecního úřadu za rok 1995   

 

Příjmy 

Příjmy ze školství za 

stravné 

Ost. Příjmy ze školství za 

telefony 

Nájmy od podniků 

Ost. Příjmy z vnitřní 

správy 

Nájmy z bytů 

Ost.příjmy z míst. 

hospodářství 

Příjmy z lesnictví 

Správní poplatek 

Dan z příjmů fyzických 

osob 

Daň z nemovitostí 

Daň ze závislé činnosti 

Daň z právnických osob 

Poplatek ze psů 

Poplatek z veřejného 

prostranství 

Poplatek z alkoholických 

nápojů 

Poplatek za znečištění 

prostředí 

Příjem ze stočného do 

kanalizace 

Úroky z bankovních účtů 

Uložení tuhého 

komunálního odpadu 

Zůstatek z roku 1994 

Dotace ze státního 

rozpočtu 

Příjem z prodeje majetku 

obce 

 

Rozpočet 

210 000 

 

mimo rozpočet 

 

34 000 

55 000 

 

36 000 

1 000 

 

30 000 

30 000 

250 000 

 

280 000 

810 000 



mimo rozpočet 

mimo rozpočet 

mimo rozpočet 

 

mimo rozpočet 

 

mimo rozpočet 

 

mimo rozpočet 

 

mimo rozpočet 

mimo rozpočet 

 

mimo rozpočet 

529 800 

 

mimo rozpočet 

Skutečnost 

221 990, 00 

 

1 921, 00 

 

27 800, 00 

71 075, 00 

 

39 869, 00 

350, 00 

 

76 311, 00 

59 340, 00 

78 603, 00 

 

275 149, 00 

1 294 308, 00 

1 260, 00 

8 750, 00 

5 490, 00 

 

28 686, 00 

 

7 460, 00 

 

23 821, 60 

 

115 174, 94 

34 870, 00 

 

1 520 580, 88 

529 800, 00 

 

144 555, 00 

Převod prostředků mezi 

obcemi 

Příspěvek obce dobrovol. 

svazku obcí 

Tržba kina 

 

Celkové příjmy: 

 

 

Výdaje 

Lesnictví 

Mateřská škola 

Základní škola 

Školní jídelna 

Požární ochrana 

Bytovka 

Veřejné osvětlení 

Pohřebnictví 

Zimní údržba míst. 

Komunikací 

Vodohospodářské 

zařízení  

Obecní zastupitelstvo 

Vnitřní správa 

Památková péče 

Komunální odpad 

Doprava 

Příspěvek Sokolu 

Knihovna 

Civilní obrana 

Kino 

 

Celkové výdaje:



- 38 000 

 

- 7 000 

 

10 000 

 

2 230 800 

 

 

 

10 000 

125 000 

210 000 

305 000 

30 000 

20 000 

155 000 

10 000 

15 000 

 

105 000 

 

225 000 

730 000 

20 000 

170 000 

50 000 

mimo rozpočet 

mimo rozpočet 

800  

50 000 

 

2 230 800

810, 00 

 

- 11 150, 00 

 

9 070, 00 

 

4 565 897, 67 

 

 

 

9 590, 00 

137 703, 79 

191 331, 35 

276 676, 73 

37 761, 60 

16 109, 00 

146 457, 45 

1 796, 00 

10 154, 00 

 

165 248, 80 

 

219 425, 00 

674 459, 41 

20 000, 00 

111 536, 73 

99 000, 00 

5 653, 20 

1 278, 80 

800, 00 

45 366, 00 

 

2 165 547, 86 

 

 

 

Rozdíl příjmů a výdajů 

 

Přebytek hospodaření za rok 1995                                        2 400 349, 81 
 



Evidence obyvatel 

 

Přestěhováni 
Martínková Štěpánka 

Nováková Renata 

Nováková Renata 

Nováková Claudie 

Novák Jaroslav 

 

 

Odstěhováni 
Kračmar Zdeněk 

Weignerová Františka 

Weigner Jiří 

Pokorný Rostislav 

Martínková Štěpánka 

Frekl Radek 

Václavek Petr 

Hutařová Pavlína 

Hutař Luboš 

Fejta Josef 

 

 

Narozeni 

244 

250 

250 

250 

250 

 

 

 

244 

113 

113 

208 

244 

88 

96 

249 

249 

239 

 

 

 

Bazala Jan 

Špačková Kateřina 

Böhm Karel 

Piálková Nikola 

Štefánek Ondřej 

Paculová Žaneta 

Klika Daniel 

 

 

Zemřelí 

274 

229 

273 

237 

90 

236 

222  

 

 

Blažková Jana 

Špaček Ladislav 

Machovcová Jana 

Grym Oldřich 

Svahoňová Anna 

Vrzalová Bohumila 

Hrůzová Růžena 

Sochna Jan 

Vejmelka Drahoš 

93 

200 

199 

183 

237 

204 

210 

42 

41 

 

 

 

 



Manželství uzavřeli           
Radek Klika, Čáslavice 205 – Romana Moudrá, 222 /10. 6. MěÚ Třebíč 

Radek Ferkl, 88 – Miroslava Veselá, Markvartice 12 / 15. 7. MěÚ Třebíč 

Petr Václavek, 96 – Ing. Marie Nechvátalová, Lukov 34 /9. 9. FÚ Rokytnice 

Luboš Janík, Třebíč – Eva Dufková, 75 / 16. 12. MěÚ Třebíč 

Antonín Václavek, 138 – Vlasta Doležalová, Vladislav 161 /30. 12. FÚ Třebíč – Jejkov 

 

Jubilanti 
Böhmová Marie 

Hanzal Václav 

Mušková Miroslava 

Zejdová Albína 

Böhmová Marie 

Hakl Antonín 

Žádná Marie 

Hobzová Zdeňka 

Bartejs František 

Haklová Marie 

Machovcová Anežka 

Nádeníček Josef 

Svoboda Karel 

Bartejsová Anna 

Špaček Alois 

Vejmelková Marie 

Hobzová Marie 

Polický Miloš 

Cardová Marie 

 

 

85 let                     č.p. 

85 let 

85 let 

85 let 

80 let 

80 let 

80 let 

80 let 

75 let 

75 let 

75 let 

75 let 

70 let 

70 let 

70 let 

70 let 

70 let 

70 let 

70 let 

9 

64 

115 

12 

53 

60 

107 

118 

30 

60 

199 

13 

26 

28 

35 

144 

79 

153 

216 

 

 

                

Základní škola 
 

Školní rok byl zahájen 4. září. Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta obce pan Piálek, 

děti pozdravil a popřál jim mnoho úspěchů ve školní práci. Prvňáci dostali kytičku a malou 

pozornost. 

Učitelský sbor – se nezměnil 

I.třída – 1. ročník má 18 žáků, vyučuje ředitelka školy Zdeňka Chaloupková 

II. třída – 2. ročník má 18 žáků, vyučuje M. Pospíšilová 

- V 1. a 2. ročníku se na žádost rodičů ustoupilo do programu obecné školy. Důvodem 

byla nevyjasněnost návaznosti tohoto programu na 2. stupeň škol. 

      III. třída – zde je spojený 3. a 4. ročník. 

                    - ve 3 ročníku je 13 žáků, ve 4. ročníku je 7 žáků. Tuto třídu vyučuje O. Marková 

 

 

Školní družina – má jedno oddělení se 30 žáky, je vedena vychovatelkou M. Pánkovou 

z Římova 

 

Ve školní jídelně se stravuje 35 dětí a zaměstnanci školy. Obědy vydává M. Sochnová 

Náboženství – Římsko – katolické náboženství probíhá ve dvou kroužcích.  



1. a 2. ročník vede Ing. M. Blažková, má 18 žáků. 3. a 4. ročník vede páter Nádeníček, má 14 

žáků. 

 

Plavecký výcvik – se pro děti 3. a 4. ročníku uskutečnil od 8. září do 18. listopadu 

v plaveckém bazénu v Třebíči-Hájku.  

Celkem ho absolvovalo 20 dětí. 

 

Mimoškolní činnost dětí 
Tělovýchovný kroužek – 1. a 2. ročník, 25 dětí, vede Zd. Chaloupková, 3. a 4. ročník, O.     

Marková 

Hra na flétnu – 6 dětí, vede M. Pospíšilová 

Německý jazyk – vede vychovatelka M. Pánková, 10 dětí 

Výtvarný kroužek – 17 dětí, vede M. Pánková 

Dramatický kroužek – 6 dětí, vede M. Pánková 

Přírodovědný kroužek – 14 dětí, vede M. Pánková 

 

Spolupráce s rodiči – konzultační hodiny pro rodiče jsou každé pondělí od 13.00 – 15.00 hod, 

denně před vyučováním a po něm. Možnost návštěvy ve vyučování po domluvě. Třídní 

schůzky se konají čtvrtletně. 

Spolupráce s mateřskou školou – je dobrá. Ředitelka školy před zápisem do školy navštívila 

MŠ a hovořila o dětech, které mají začít navštěvovat Základní školu. Hovořila o školní 

zralosti a přípravě dětí na školu. 

 

Akce školy: 

27. 1.   zápis žáků do 1. ročníku 

11. 1.   hry dětí a sněhu 

30. 1.   beseda se zdravotnicemi s praktickou ukázkou 

12. 2.   účast dětí na dětském karnevalu 

6. 3.     divadelní představení v Třebíči: Sněhurka a sedm trpaslíků 

5. 4.     hudební představení v Třebíči 

6. 5.     pochod na vrch Mařenka 

2. 6.     hry a soutěže na hřišti – mezinárodní den dětí 

5. 6.     cvičení a pobyt v přírodě 

12. 6.   divadlo paní Trnkové – Karneval 

21. 6.   školní výlet – Brno 

25. 9.   filmové představení – 101 dalmatinů 

25. 10. divadelní představení – Pejsek a Kočička (v Třebíči) 

7. 11.   Základní lékařská prohlídka 

5. 12.   Mikulášská besídka 

13. 12. předvánoční besídka 

 

Údržba – o prázdninách byl opraven topný systém a ústřední topení v budově školy. 

 

Na konci roku, z důvodu chřipkové epidemie, která postihla celou republiku byly od 13. 

prosince zavřeny všechny základní a střední školy. V naší obci byla velká nemocnost i mezi 

staršími a starými občany. Závěrem roku začala epidemie ustupovat. 

 

 



Mateřská škola 
 

Mateřskou školu navštěvovalo 48 dětí, z toho dvě děti postižení. Od září 1995 se počet dětí 

snížil na 33. Matky mají ze zákona možnost pečovat o dítě do 4 let věku a pobírají sociální 

příspěvek (od 3 do 4 let) 

Cílem výchovné práce v mateřské škole je i nadále vychovávat všestrannou osobnost se 

zaměřením na individuální zvláštnosti: 

Personální obsazení:  

Ředitelka – Kadrnožková Zdeňka, byla znovu jmenována do funkce na základě úspěšně 

absolvovaného konkurzu v červnu 

Učitelky – Balounová Lenka, zastupující učitelka – Jiřina Vávrová 

Školnice – Špačková Hana, Rambousková Jana, která je zároveň topičkou 

Stravování – zabezpečuje vedoucí Ježková Věra, vedoucí kuchařkou je Hanzalová Jana, 

pomocnou kuchařkou je Kašpárková Marie, ve škole vydává jídlo Sochnová Marie 

 

V mateřské škole byla připravena žádost o zařazení mateřské školy v Rokytnici do sítě 

celostátních předškolních zařízení. 

 

Zemědělské družstvo 
 

V roce 1995 obhospodařovalo 919, 09 ha orné půdy 

                                                  115, 25 ha luk a pastvin 

Nemá ve vlastnictví žádné pozemky, veškerá půda je pronajatá. Družstvo platí vlastníkům 

nájem na základě platných nájemních smluv. 

Hlavním výrobním programem je zemědělská výroba 

V rostlinné výrobě: pěstuje zemědělské družstvo plodiny: pšenice jarní a ozim, ječmen ozimý 

a jarní, hrách, řepka, mák modrý, hořčice, kmín, jílek, brambory, krmné plodiny 

 

V roce 1995 bylo sklizeno: 

2 494 tun obilovin z 491 ha 

56 tun hrachu z 22 ha 

234 tun řepky ozimé ze 85 ha 

10 tun máku modrého z 18 ha 

10 tun hořčice z 10 ha 

492 tun brambor z 28 ha 

183 tun krmné řepy ze 3 ha 

 

Objem tržeb z rostlinné výroby byl 9 535 tis. korun 

 

Živočišná výroba 
Je zaměřena na chov skotu, prasat, na prodej a produkci mléka a masa. 

 

 

Počet skotu: 252 dojnic 

                     211 jalovic 

                     22 jatečný skot 

                     48 telat (celkem o 19 kusů méně než v roce 1994) 

Počet prasat: 94 prasnic 

                      5 kanců 



                      381 selat 

                      208 mladých chovných selat 

                      646 vykrmených prasat (celkem o 134 kusů méně než v r. 1994) 

 

Zemědělské družstvo prodalo celkem:  

884 325 l mléka (realizační cena – 6, 40 Kč/litr) 

45, 5 tun hovězího masa (průměrná realizační cena – 27, 62 Kč/kg) 

214, 0 tun vepřového masa (průměrná realizační cena – 33, 17 Kč/kg) 

 

Přidružená výroba – je provozována v dřevodílně – nyní vyrábí dřevěné obaly na stroje. 

 

Zemědělské družstvo Rokytnice je družstvem vlastníků, zaregistrované po transformaci dne 

11. 2. 1993 

Má 190 členů, průměrný evidenční počet pracovníků je 75. 

 

Finanční hospodaření zemědělského družstva 
Družstvo nemá žádné dlouhodobé pohledávky, krátkodobé činí 10 267 tis. korun. Družstvo 

má dlouhodobý úvěr od konsolidační banky Praha na trvale se obracející zásoby, ročně je 

splácen ve 2 splátkách po 125 tis. Kč. Dalším úvěrem je krátkodobý úvěr od Komerční banky 

Třebíč. 

Družstvo má také závazky vůči oprávněným osobám, které požádaly o vydání pozemků a 

majetkového podílu, popř. vydání vypořádacího členského podílu. 

 

Vítání občánků 
 

25. března 1995 bylo v obřadní síni OÚ přivítáno deset nových občánků Rokytnice do života. 

Děti z mateřské školy přednesly krátký program plný básniček a písniček. 

Malí občánci dostali pohádkovou knížku a jsou to: 

 

Jan Bartejs 

David Vejmelka 

Stanislava Bazalová 

Erika Kalendová 

Luboš Hutař 

Lucie Bártíková 

Patrik Dvořák 

Jan Bazala 

Kateřina Špačková 

Karel Bohm 

13. 6. 1994 

1. 7. 1994 

15. 9. 1994 

24. 10. 1994 

18. 11. 1994 

2. 11. 1994 

28. 12. 1994 

5. 1. 1995 

7. 1. 1995 

2. 3. 1995 

Práce obecního úřadu 
Vodovod: 

Obecní úřad zajišťoval veškeré administrativní práce související s podáním žádosti o stavební 

povolení na zahájení stavby vodovodu. Jsou připraveny smlouvy o zřízení věcných břemen na 

pozemky, které spadají do hygienické ochrany vodních zdrojů, kterých je více než 100. 

Většina těchto smluv je s vlastníky již podepsána. Jsou hotové geometrické práce pro možnost 

vykoupení pozemků pro čerpací stanici a vodojem. 

 



V březnu bylo zajištěno a provedeno vykácení a odvezení stromů z obecního lesa, které byly 

napadeny kůrovcem. Bylo vytěženo 140 m
3 

dřeva. 

 

Opravy: 

Obecní úřad zajistil opravu topení v základní škole, opravu celého vedení rozhlasu na 

Veverku, opravu komínu a hromosvodu v mateřské škole, opravu komunikací, nový 

kanalizační systém za obecním domem, provedl přestavbu „Ježkovy stodoly“ na sklad 

obecního materiálu. 

 

Bylo zahájeno jednání s cílem zrušit smlouvu mezi obecním úřadem v Rokytnici a Komerční 

bankou v Uherském Hradišti. Podle této smlouvy byly zastaveny lesy obce Rokytnice ve 

prospěch Komerční banky Uh. Hradiště za dluh firmy Tispoli Bojkovice.  

Komerční banka považuje tuto smlouvu za platnou. 

 

Oslavy 50. výročí osvobození ČSR a ukončení II. světové války proběhly v naší obci 6. 

května, kdy byla manifestace u památníku padlých a lampiónový průvod (s malou účastí). 

 

Pro nezájem občanů o návštěvu kina, náklady na provoz kina značně vzrostly. Ztráty, které 

musí obecní úřad dotovat, jsou značné, proto obecní zastupitelstvo rozhodlo od 1. 10. 1995 

přerušit provoz biografu. 

 

V říjnu byl nabídnut prodej šesti bytů v obecní bytovce nynějším nájemníkům, kteří 

s odkoupením souhlasili. 

 

Dále byl odsouhlasen návrh technické úpravy katastrálních hranic mezi obcemi Markvartice a 

Rokytnice (jednalo se o značné zakřivení) 

 

Stavební komise: 

Od 1. 7. 1995 byla obci vrácena pravomoc povolovat prostřednictvím stavební komise stavby 

menšího rozsahu. 

 

Orlovna 
Krajský soud v Brně zamítl odvolání jednoty českého orla v Rokytnici nad Rokytnou o 

vydání nemovitosti – budovy orlovny. 

 

Inspekce životního prostředí nařídila vypracování projektu na rekultivaci bývalé skládky na 

Dražkách. Důvodem byla skutečnost, že tato skládka je asi 300 m od vrtů na vodovod. Je 

nutno zabezpečit, aby průsakové vody skládky se nedostaly do pramenů napájející vrty. 

Demolice – domu č.p. 166, byla provedena panem Miroslavem Bobkem. Na tomto místě bude 

postaven nový rodinný domek. 

 

Ozdravný pobyt dětí 
 

Ve dnech 27. 5. – 2. 7. 1995 bylo v naší obci devět dětí a s nimi jedna vychovatelka na 

ozdravném pobytu. 

Přijely autobusem z města Minsk a okolí z oblasti Magiljevo. Pobyt dětí organizovala Charita 

z Třebíče. 

 

 



Děti byly v těchto rodinách: 

Rodina Zerzánkova 

Rodina Haklova 

Rodina Hlouchova 

Rodina Novákova 

Rodina Blažkova 

Rodina Bartákova 

 

 

 

Č.p. 33 

Č.p. 94 

Č.p. 5 

Č.p. 149 

Č.p. 8 

Č.p. 196 

2 chlapci 

1 děvče 

2 chlapci  

1 chlapec 

2 děvčata 

1 děvče a vychovatelka 
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Jejich pobyt začal i končil prohlídkou u dětské lékařky a u zubaře, kteří tyto prohlídky 

provedli zdarma. 

První týden byl pro všechny rodiny – zvlášť hospodyňky náročný, protože to byl týden před 

poutí, kdy se maluje, uklízí a peče cukroví. Děti se vydováděly na pouťových atrakcích. 

Obecní úřad jejich provozovatelům o 1000,- Kč snížil poplatek za pronájem prostranství – 

děti v této výši dostaly od OÚ volné lístky na kolotoče. Rodiny, kde děti byly umístěny, si 

navzájem pomáhaly, střídaly se při hlídání dětí. Dospělí z rodin s nimi jezdili na bazén do 

Třebíče, chodili s nimi odpoledne po vyučování na koupaliště, jezdili na výlety. Uskutečnil se 

zájezd na Macochu, do ZOO v Jihlavě, do Dukovan na prohlídku elektrárny. Děti si prohlédly 

zámek v Náměšti nad Oslavou, také se zúčastnily dětského dne na Polance, ten organizovala 

jaderná elektrárna Dukovany. S dětmi jezdily společně i ukrajinské děti z Náměště nad Osl., 

Jaroměřic nad Rokytnou, Moravských Budějovic, kde byla další část dětí na ozdravném 

pobytu. 

Dva večery si opékaly i s rodinami, kde bydlely, buřty. Přitom si zazpívaly při harmonice, na 

kterou je doprovázela jejich vychovatelka. Loučení s dětmi bylo smutné, vždyť rodiny se 

s nimi již nesetkají, ale zcela určitě si napíší. Děti dostaly mnoho darů a dárků – měly obavy – 

že všechny neuvezou. 

V Rokytnici začala pěkná přátelství mezi jednotlivými ukrajinskými dětmi. 

 

Krádež v kostele 
 

V noci z 28. na 29. srpna byl vykraden kostel. Pachatelé vnikli do kostela oknem v jižní kapli. 

Obrazy křížové cesty vyjmuli z rámů a zcizili. Také byla zcizena obětní miska a kalich, 

barokní sošky 4 andělíčků na čelní straně kostela. Dva andělíčci nad svatostánkem, tři sošky 

andělíčků byly odsekány z barokního oltáře v jižní kapli. Tím byl tento oltář vážně poškozen. 

Z víka křtitelnice byla ulomena socha Krista. Dále byly zcizeny tři obrazy – obraz sv. 

Vendelína a obraz sv. Jana Nepomuka z jižní kaple, další obraz sv. Jana Nepomuckého 

z boční kaple u bočního vchodu. Obraz sv. Barbory z této kaple zapomněli pod oknem kostela 

zřejmě při zpáteční cestě. 

Celková škoda se odhaduje na 750 tis. korun. Krádež zjistil a oznámil zdejší duchovní 

správce. Vyšetřovatelé se domnívají, že kostel byl vyloupen až po nezdařeném pokusu 

vykrást kostel v Čáslavicích. 

Na konci roku bylo do kostela instalováno poplašné zařízení. V závěru roku byli pachatelé 

krádeže v našem kostele dopadeni při loupeži kostela v Jihlavě. Odcizené věci z našeho 

kostela u nich nalezeny nebyly. 

 

 

Hasičský sbor v Rokytnici nad Rokytnou 
 

Sbor svoji činnost v roce 1995 zahájil plesem 7. ledna. V polovině března byla dovezena 

z Jaroměřic stříkačka, která zde byla na generální opravě. V dubnu 12 členů sboru natřelo 

lavičky a stoly v areálu koupaliště. Po dohodě se starostou obce bylo přistoupeno k likvidaci 

hasičského vozidla ROBUR. 

V květnu sbor provedl sběr kovového šrotu. Byly sebrány a odvezeny dvě auta šrotu do 

sběrných surovin v Želetavě. 

Družstvo z naší obce – družstvo mužů se zúčastnilo okrskové soutěže v Markvarticích, kde 

obsadilo 4. místo. Zúčastnilo se také oslavy stého výročí založení sboru v Římově. 

V sobotu 1. července se sbor zúčastnil cvičení hasičů v Římově. Na místo 22 členů sboru 

dorazilo do 30 minut po vyhlášení poplachu. 
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V srpnu likvidoval sbor požár v Markvarticích, kde hořel les. 

 

 

Český červený kříž 
 

Činnost ČČK je obsáhlá, působí ve všech životních situacích. Pomáhá starým a nemocným 

občanům, proškoluje školní mládež. 

Jako každoročně, tak i v březnu 1995 uspořádaly členky červeného kříže pro děti karneval, 

dále seznamovaly členky zdravotní setry děti s obvazovou technikou a s poskytováním první 

pomoci. 

Napomáhají také zlepšovat životní prostředí v naší obci, udržují zeleň a růže u budovy 

radnice. Nechyběly ani při úklidu sokolovny po malířích a natěračích. 

Zaměřují se na získávání dárců krve. V naší obci je řada držitelů „Jánského zlaté, stříbrné a 

bronzové plakety“. Mezi občany jsou i dobrovolní dárci plazmy. 

 

Počasí 
 

Jaro – bylo v tomto roce plné slunce a stromy kvetly u nás již koncem dubna 

Léto – bylo slunečné a velmi teplé – některé dny byla až tropická vedra. Byly i přeháňky a 

bouřky, ale počasí o žních zemědělcům přálo. 

Podzim – byl také teplý, ale koncem října byla rána studená a mlhavá. Večer 3. listopadu 

začal padat sníh s deštěm, druhý den byly závěje 

Zima – a náledí. I další dny sněžilo a sníh se udržel až do konce roku. Vánoce po mnoha 

letech byly bílé. Mrazy byly silné a sněhu moc. 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno na obecní radě dne: 25. 9. 1996 

 

Starosta obce: Piálek 

 

 


