ROK 1997

Tento rok bude navždy zapsán v podvědomí současníků jako nešťastný z důvodů lidského
neštěstí a nedobrý z pohledu politického dění v České republice.
Politická situace byla neutěšená z důvodu stálého vzájemného napadání a hašteření
nejsilnějších politických stran – vládní stranou občanskou demokratickou stranou a opoziční
české strany sociálně demokratické.
Propad národního hospodářství z předchozího roku se nepodařilo zastavit, naopak došlo
k jeho prohloubení. Vláda, aby situaci zachránila, vydává tak zvaný balíček hospodářských
opatření č. 1 v měsíci dubnu a zakrátko i balíček č. 2, ale než dojde k jejich realizace, začíná
se projevovat vládní krize mezi dosud koaličními vládními stranami a to předně mezi ODS a
KDU-ČSL. Později dochází k názorovým neshodám přímo uvnitř ODS, která se štěpí a dává
vzniknout nové politické straně s názvem Unie svobody, do jejichž čela se staví bývalý
ministr vnitra Jan Ruml. Tento společně s dalším odpadlíkem z ODS, ministrem financí
Ivanem Pilipem vyzývají premiéra Václava Klause, aby odstoupil z postu předsedy vlády.
Krátce nato podávají demisi všichni ministři KDU-ČSL a vláda padá.

Sestavením nové vlády byl pověřen guvernér České národní banky Josef Tošovský, který se
tak stává novým premiérem České vlády do nových voleb, které se budou konat 19. až 20.
1998.
O této neutěšené politické situaci dochází k velké přírodní katastrofě začátkem července
v podobě povodně, kterou toto století nezažilo. Nejvíce škody a lidských tragédií způsobují
rozvodněné řeky Morava a Bečva, jejichž přívaly vod zaplavují mnoho obcí a měst. Způsobují
lidské tragédie v podobě mrtvých a nesmírné škody na majetku, komunikací a polích.
V této nesmírně těžké době se ukazuje něco krásného v povaze českého člověka. Velká
pomoc postiženým obcím a rodinám je nabízena z celé České republiky. Sbírky ve formě
finančních darů, věcí, nejnutnějších potřeb i potravin jsou předávány předně do
nepotřebnějších oblastí a poté všude tam, kde potřebují pomoc.
Lid této české země dokázal vysoké morální kvality v tragické době, což je velkou nadějí, že
dokáže svoji píli a houževnatost se dostat časem i z hospodářských potíží.

Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 1997
Příjmy
Příjmy ze školství za
stravné
Ost. příjmy ze školství za
telefony
Příjmy od rodičů za
provoz MŠ
Příjmy od podniků
Ost. příjmy z vnitřní
správy
Hřbitovní poplatky

Příjmy z lesnictví
Správní poplatek
Daň z příjmů fyzických
osob
Daň z nemovitostí
Daň ze závislé činnosti
Daň z právnických osob
Daň z odnětí zemědělské
půdy
Poplatek ze psů

Poplatek z veřejného
prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za znečištění
prostředí
Příjem ze stočného do
kanalizace
Úroky z bankovních účtů
Uložení tuhého komunál.
Odpadu

Územní vyrovnávací
dotace + školství
Dotace ze státního
rozpočtu na vodovod
Příjem ze prodeje
pozemků obce
Příspěvek na dopravu od
obcí

Rozpočet
300 000

Skutečnost
272 152, 00

mimo rozpočet

2 836, 20

mimo rozpočet

9 600, 00

57 000
90 000

41 736, 63
69 300, 00

mimo rozpočet
80 000
50 000
200 000

600, 00
519 333, 00
50 610, 00
189 921, 00

285 000
600 000
1 100 000
mimo rozpočet

277 401, 00
695 645, 00
906 696, 00
96, 00

9 000
mimo rozpočet

9 590, 00
10 524, 00

mimo rozpočet
mimo rozpočet

2 725, 00
3 046, 00

30 000

30 198, 90

150 000
70 000

209 657, 14
81 304, 00

0

510 210, 00

0

4 000 000, 00

mimo rozpočet

41 450, 50

0

169 335, 00

Celkové příjmy v roce 1997

8 091 986, 87

Zůstatek z předchozího roku

2 792 381, 95

Celkem:

10 884 368, 82

Výdaje
Lesnictví
Výstavba a oprava míst.
komunikací
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Požární ochrana
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Dopravní obslužnost
Výstavba vodovodu
Obecní zastupitelstvo
Vnitřní správa
Obnova kulturních
památek
Sport, kultura
Komunální odpad
Příspěvek na dopravu
obcím
Knihovna
Civilní ochrana
Bankovní služby
Zpracování studie

Rozpočet
80 000
70 000

Skutečnost
116 784, 00
79 764, 00

215 000
326 410
385 000
50 000
130 000
0
120 000
1 215 000
262 000
815 000
79 000

205 349, 00
249 058, 86
321 605, 90
35 447, 20
128 807, 17
610, 00
265 081, 00
4 334 214, 00
260 636, 00
751 036, 37
39 151, 75

65 000
100 000
80 000

68 058, 50
115 009, 0
56 237, 00

18 000
0
0
0

16 960, 75
800, 00
3 534, 80
119 999, 10

Celkové výdaje:

7 168 145, 68

Rozdíl příjmů a výdajů v r. 1997

+ 923 841, 19

Zůstatek z předchozího roku

+ 2 792 381, 95

Na běžném účtu k 31. 12. 1997

3 716 223, 14

Pokladna

0

Práce obecního úřadu
Hlavní akcí byla I: etapa budování vodovodu. Výstavbu provádí firma VHJ Jihlava, akce je
sledována OÚ a problémy řešeny za přítomnosti stavbyvedoucího. Dosud provedené práce
stály 5. 230 000 korun. Jsou vybudované přečerpávací stanice, úpravna vody, primární vedení
k vodojemu a hrubé vodojemu.
Mnoho práce a finančních nákladů bylo vynaloženo do oprav ve škole. Byla zde provedena
částečná výměna radiátoru, generální oprava rozvodu vody v celé budově a výměna bojleru.
Zajistila se oprava uzavírání oken a jejich vybavení žaluziemi. Dále byla opravena betonová
plocha nádvoří a kotelna vybavena novými, již vysokými plechovými dveřmi.
V Základní škole byly uvolněné finanční zdroje na zbudování 5. třídy a její vybavení. Také
byla provedena výměna PVC a nová třída se vybavila žaluziemi.
Na obecním majetku byly provedeny následující opravy:
Výměna rozhlasového vedení na Veverku a výměna ponorného čerpadla ve studni na
sokolské zahradě. Byla dokončena práce na obecním skladu (Ježkově stodole), zaměstnanci
Oú provedli omítnutí a instalaci dešťových žlabů, přiložili a opravili krytinu skladu u
Základní školy. Provedli vyčištění všech dešťových šachet obecní kanalizace, opravili
plechovou krytinu nad přístavbou kina. Zaměstnanci firmy pana Paculy provedli asfaltový
povrch u vjezdu na koupaliště a příjezd k úpravně vody.
Příští rok Oú rozjede další velkou akci – plynofikaci obce. Zatím pro tuto akci byla
vypracována studie a schválen generál. Naše obce je členem svazku obcí regionu Kojetice na
M. Do konce roku 2001 musí být tento region zplynofikován. Pokud svazek obcí zajistí
půjčku 20 mil. Korun, Plynárenská spol. a. s. může o jeden rok plynofikaci urychlit.
Česká spořitelna ukončila činnost v naší obci, v této místnosti budou provozovány masáže.
Nájem na jeden rok činí 5 000 korun, masáže bude provádět paní Janecká a Syrová.
Po úmrtí pana Ježka se stala paní Ing. Věra Václavková novou členkou obecního
zastupitelstva a podepsala ústavou stanovený slib. Nový zástupce starosty od 1. 11. je pan
Kovář.
29. 11. 97 zorganizoval OÚ setkání důchodců. Konalo se v sále sokolovny. V programu
vystoupil humorista pan Libor Pantůček a později hrála „Vysočanka“ z Brtnice. Bylo
zajištěno občerstvení – chlebíčky, zákusky, limo a pivo.
Tato akce se u našich důchodců setkala s velkým ohlasem.
Evidence obyvatel
Přistěhováni
Dokulil Pavel
Karásek Luděk
Janík Luboš
Štorková Renata
Odstěhování:
Dokulil Pavel
Kovář Jiří
Kovářová Iveta
Svobodová Anděla
Kalayová Jitka
Kalay Jaroslav
Kalayová Veronika

Bártík Miroslav
Bártíková Jarmila
Bártík Tomáš
Bártíková Lucie
Machovcová Jana
Dufková Marie

250
250
250
250
121
75

Narozeni:
Blažek Pavel
Štefánek Adam
Janík Jan
Bazalová Pavla
Dokulilová Petra
Dokulilová Nikola
Kašpárek Jiří
Bustová Zuzana
Ryglová Petra
Kalenda Filip
Karásek Filip

8
90
109
123
12
129
257
170
240
266
238

Zemřelí:
Ing. Svoboda František
Špačková Marie
Vláčilová Marie
Holík Jaroslav
Skoumal Josef
Ježek Bohuslav
Fučíková Božena
Holíková Růžena
Štveráčková Ludmila
Bartejs František

6
65
195
95
196
55
108
95
203
30

K 31. 12. 1997 měla obec Rokytnice nad Rokytnou 871 obyvatel.
Manželství uzavřeli:
Kašpárek Jiří, 158 – Škrdlová Adriana, 257 / 1. 3. Fú Rokytnice
Kovář Jiří, 177 – Chromá Iveta, 29 / 8. 3. Fú Třebíč
Karásek Luděk, Brno – Kružíková Radana, 238 / Měú Brno
Muška Oldřich, Chlístov – Hobzová Dana, 44 / Fú Třebíč, 14. 6.
Večeřa Miroslav, 27 – Nováčková Marie, Dukovany 36 / Oú Dukovany, 23. 8.
Štork Vítězslav, 84 – Týnová Renata, Předín 226 / Měú Telč, 6. 9.
Machovec Petr, 121 – Šafránková Andrea, 240 / Oú Rokytnice 29. 11.

Jubilanti:
Klusáková Růžena
Kantorová Božena
Janoušek Josef
Machovcová Anežka
Novák Antonín
Krátká Marie
Zvěřinová Miroslava
Kopečná Blažena
Mušková Jiřina
Špačková Růžena
Blažek Antonín
Prodělalová Marie
Jabůrková Anděla
Souček Jan
Vrzalová Božena
Václavek Jan
Stodolová Vlasta
Marténková Božena
Klobas Miroslav

85 let
85 let
85 let
85 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
70 let
70 let
70 let

49
60
189
121
206
2
101
180
197
4
10
25
51
102
122
138
148
215
163

Základní škola
1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok. Přítomni byli učitele, žáci a rodiče. Žáci 5.
ročníku přivítali prvňáčky upomínkovými dárky a květinami.
Po 17 letech se na škole opět učí žáci 5. ročníku. Škola má dostatečný počet žáků pro pět
samostatných tříd. Došlo i ke změně ve složení učitelského stavu:
1. ročník – 17 žáků, učí pí. učitelka O. Marková
2. ročník – 20 žáků, učí pí. učitelka M. Ježková
3. ročník – 17 žáků, učí pí. ředitelka Z. Chaloupková
4. ročník – 17 žáků, učí pí. učitelka J. Čechová
5. ročník – 13 žáků, učí pí. učitelka M. Pospíšilová
Na mateřskou dovolenou odešla B. Kučerová a z ní se vrátila pí. učitelka O. Marková
Školní družina: Zde pracuje pí. vychovatelka M. Pánková, zapsaných je 24 a dojíždějících 27
žáků. Družina se dělí o prostory se školní jídelnou. Od letošního roku je její vedoucí slečna L.
Jabůrková. Stravuje se 59 žáků a 5 dospělých.
Provozní zaměstnanci: školní zůstává pí. M. Špačková
Změna topiče – nyní pan B. Svoboda.
Náboženství: jsou dva kroužky 11. a 2. ročník – 18 žáků učí Ing. M. Blažková. 3. až 5. ročník –
27 žáků učí kněz J. Nádeníček.
Zájmová činnost: na škole pracuje 8 zájmových kroužků, některé jsou zvlášť pro starší žáky –
Vv, Tv, náboženství
Výtvarný: 1. a 2. ročník, 12 dětí, vede sl. Čechová
3. až 5. ročník, 12 dětí, vede pí. vychovatelka M. Páková
tělovýchovný: 1. a 2. ročník, 8 dětí, vede uč. Marková
3. až 5. ročník, 12 dětí, vede uč. Čechová

dramatický: 9 dětí, vede uč. Pospíšilová
hra na flétnu: 12 dětí, vede vych. Pánková
hra na kytaru: 5 dětí, uč. Ježková
turisticko-přírodovědný: 28 dětí, vych. Pánková
německý jazyk: 3. ročník, 17 dětí, vych. Pánková
Plavecký výcvik
Pro žáky 3. a 4. ročníku, konal se od 13. 11. do konce ledna v plaveckém areálu v Třebíči.
Výcvik vedli učitelé z plaveckého areálu, zúčastnilo se 34 žáků se svými vyučujícími.
Zápis do školy – pro budoucí prvňáčky proběhl 1. února, přišlo 24 dětí, rodiče 6 dětí žádaly o
odklad školní docházky z důvodu školní nezralost.
Úpravy ve škole – nová podlaha ve školní jídelně, příprava další třídy v přízemí pro nový ročník,
světla, žaluzie.
Nátěr plotu kolem školy – natíral se ve spolupráci s rodiči. Škola prodala nepoužitelné lavice a
židle – žáci I. Třídy se do těchto lavic nevejdou, jsou vyšších postav.
Akce školy:
22. 11. – 1. ledna – plavecký výcvik 3. a 4. ročníku
28. až 30. 11.
regionální výstava školství, škola měla samostatný panel
6. 12.
hudební představení, koncert P. Nováka
23. 12.
vánoční besídka, film
16. – 17. 1.
zimní sportovní hry
22. 1.
návštěva modelářské dílny v Třebíči
4. 2.
zubní lékařská prohlídka
11. 2. a 11. 3.
třídní kola matematické olympiády (4. třída)
24. 4.
divadelní představení, Červené pantoflíčky, Třebíč
2. 5.
beseda nad kronikou obce s pí. Milenou Blažkovou
7. 5.
slavnost slabikáře spojená s besídkou ke dni matek, besídka byla na téma
Jaro
9. 5.
branné cvičení
4. 6.
atletická olympiáda malotřídních škol v Třebíči
7. 6.
pochod na horu ,,Mařenku“
24. 6.
školní výlet – ZOO Jihlava
27. 6.
slavnostní ukončení školního roku.
Sběr léčivých bylin
Sběr léčivých bylin a papíru má na starosti pí. vychovatelka M. Pánková.
List kopřivy – 29, 5 Kg
List rybízu – 4, 1 kg
Papír – 720 kg
Mateřská škola
Pro školní rok 1997/98 bylo zapsáno 45 dětí, což je vysoký počet vzhledem k počtu dětí
v okolních obcích.
Nadále jsou dvě třídy – Koťátka, s dopoledním provozem, 20 dětí
- Kuřátka, s celodenním provozem, 25 dětí

Vyhláškou o MŠ je stanoven počet dětí na třídu 20, aby mohlo být 25, uděluje se výjimka.
Předškolák vzhledem k tomu, že v základní škole jsou na děti kladeny vysoké nároky, byl
založen kroužek „vyučování“, který probíhá jednou za týden, a to pro děti s odloženou školní
docházkou a pro předškoláky. Kroužek, kde se děti připravují na vstup do základní školy, vede
pí. učitelka Vávrová. Od 1. 9. 1997 byl zvýšen učitelkám pracovní úvazek. U pí. Vávrové jsou
na vedení kroužku využity právě tyto hodiny.
Cizí jazyk – děti měly možnost v MŠ se seznámit s cizím jazykem, po dohodě s rodiči se vyučuje
anglický jazyk. Jednou za týden dojíždí lektorka z Akademie J.A. Komenského v Třebíči. Výuka
trvá 45 minut, zúčastní se jí 16 dětí. Cena tohoto kurzu je 570,- korun na jedno dítě.
Akce školy:
Únor – dětský karneval, pořádaný ČČK v Rokytnici
Červen – děti oslavily mezinárodní den dětí na Březové, kde také přespaly.
Červen – Horácké divadlo v Jihlavě - ,,Pohádka z kufru“
Vánoce – tradiční vánoční besídka, která byla snímána videokamerou. V roce 1997 navštívil děti
poprvé „Santa Claus“.
Listopad – „Mámo, táto, pojď si hrát“, děti s rodiči vyráběly čerta, mikuláše a boty na nadílku.
Zemědělské družstvo
Půdní fond – orná půda
Louky, pastviny
Celkem

915, 22 ha
114, 96 ha
1 030, 18 ha

Zastoupení plodin (v ha):
Zrniny
Krmné plodiny
Olejniny
Brambory
Ost. plodiny
výroba mléka
Rokytnice
Markvartice

535
259
108
19
23
Výroba
632 000
345 795

výroba ks/den
11. 48
11. 34

dod. Ks/den
10. 55
10. 36

Dodávky vepřového a hovězího masa
vepřové
ks
prasata
1 139
prasnice
26
celkem
1 165

kg
143 328
2 896
146 224

prům. hmotnost
126 kg
111 kg

hovězí
krávy
jalovice
telata
celkem

39 093
21 627
368
61 088

449 kg
225 kg
52 kg

87
96
7
190

Přehled stavu skotu a prasat k 31. 12. 1997
Kategorie
r. 1996
Dojnice
229
Jalovice do 2 r.
201
Jalovice VB
50
Telata odstavená
63
Telata
16
Skot celkem
559

r. 1997
220
240
23
16
21
520

rozdíl
-9
+ 39
- 27
- 47
+5
- 39

Prasnice
Prasničky
Kanci
Selata
Předvýkrm
Výkrm
Prasata celkem

99
40
4
356
252
552
1 303

87
50
5
316
276
556
1 290

- 12
+ 10
+1
- 40
+ 24
+4
- 13

Rokytnice
Telata
Výkrm

ks
146
203

př/kg
0, 17
0, 59

výroba (t)
8, 86
43, 96

Markvartice
Selata
Výkrm
Výkrm

135
212
180

0, 16
0, 53
0, 62

7, 75
40, 89
40, 97

Chlístov
předvýkrm

279

0, 15

15, 49

Plnění výroby
vepřového masa

Hovězí maso
Jalovice
Odstavená telata
telata

30, 39
10, 84
3, 79

Tržby za výrobky a služby
Výrobky rostli. Výroby
Výrobky živočišné
výroby
Zvířata
Krávy, prasnice
Dřevodílna
Kuchyň, obědy
Doprava
Práce pro cizí
ostatní

r. 1996
8 705
5 765

r. 1997
10 862
5 922

6 143
804

5 963
964

151
539
623
96
22

360
379
153
18

Družstvo má úvěr u Komerční banky, IPB, dlouhodobé závazky se týkají půjčky od MZVČ,
má závazky vůči členům i nečlenům.
Změna ředitele: k 30. 4. 1997 ukončil pracovní poměr ředitel družstva Ing. Karel Bednář, 1. 5.
1997 nastoupil Ing. Vladimír Kučera z Heraltic.
Nadále rozhodujícím orgánem družstva je představenstvo, má 7 členů a jejím předsedou je
pan Nosek.
Zemědělské družstvo má k 31. 12. 1997 183 členů družstva,
69 pracujících z toho je 10 zaměstnanců (nemají v ZD členský podíl)

Povodně
Rok 1997 v naší zemi je poznamenán povodněmi. Je jisté, že šlo o největší povodeň v tomto
století nejen, co se týče rozlohy, ale i průtoků a způsobených škod.
Voda postihla asi 1/3 území státu – různou měrou bylo zasaženo 24 okresů.
5. července je hlášen na většině území Moravy III. Stupeň povodňové aktivity – tedy přímé
ohrožení životů a silné přívaly vody. Přívalová vlna se šířila do níže položených území. Lidé
po třech dnech deště byli ohroženi:
Frýdek-Mýstek – zatopeno celé sídliště
Kroměříž – 15 hodin měla řeka ve městě rekordní hladinu, 10. 8. naměřili 71 cm, běžný
červnový průměr je 150 cm.
Zlín – evakuace 350 lidí, Ostrava – 4 364 lidí
Olomouc – je zatopena bezmála polovina města
Ostrava, Sokolov, Opava, Šumpersko, Bruntálsko – hlásí zaplavená velká území
Přerov – nehorší situace, byly zatopeny vesnice, celé se evakuovaly
Přelouč – záplavová vlna Labe
Blansko – zaplaveny stavby domů
Bílovice nad Svitavou – zde měla řeka 5 x větší průtok

Hradec Králové – protřená ochranná hráz na řece Orlici, kudy se vrhla mohutná záplavová
vlna a zalila městskou část Malšovice
Obyvatelstvo na zaplaveném území bylo odříznuto od civilizace, bez světla, tepla, el. proudu,
jídla. Na mnoha místech hrozil výbuch plynu, byly zbořeny mosty a hráze – šířil se strach a
beznaděj. Někteří lidé zachránili před utonutím vrtulníky, jejichž osádky je sundávali ze
střech jejich domů. Třetí den povodní premiér Klaus sdělil ve sněmovně zprávu o záplavách,
předřadil ji před svoji zprávu. Armáda povolala zálohy, Červený kříž začal organizovat
humanitární činnost, na kterou bylo v té chvíli odkázáno mnoho lidí.
Objevily se skupiny lidí, kteří rabovali v opuštěných domech a obchodech, příznačně to bylo
nazváno – lidský hienismus.
Nejvíce byla zničena obec Troubky, 2000 obyvatel, obec byla téměř vymazána z povrchu.
Zde bylo mezi troskami domů nalezeno nejvíce lidských obětí z celkového počtu 46.
Mnoho lidí přišlo téměř o vše. I po dlouhé době někteří lidé a hlavně děti mají strach z deště a
vody – tyto záplavy se nesmazatelně zapsaly do mysli všech lidí, kteří byli záplavami přímo
postiženi, ale i těm, kteří řádění vodního živlu sledovali v televizi. Škody se odhadují na
desítky miliard korun
Měnový vývoj v roce 1997
Centrální banka 10. ledna rozhodla o snížení povinných minimálních rezerv komerčních bank
z 11, 5 na 9, 5 %. Opatření vstoupilo v platnost 8. 5. Přesně o týden později byla rozpoutána
devalvační spekulace na českou korunu.
V prvním balíčku nových transformačních kroků vlády z dubna se praví: „Chystaná opatření
vlády byla anticipována opatřením centrální banky, která snížením povinných minimálních
rezerv vytvořila elementární prostor pro zvýšení množství peněz v oběhu a pro snížení
úrokových sazeb.“ O měsíc později se však názor vlády radikálně změnil. V druhém balíčku
ekonomických opatření se již říká: „Vláda podporuje důslednou restriktivní politiku České
národní banky v jejím úsilí v minimalizaci inflace a pokles deficitu běžného účtu platební
bilance.“ Zásoby provedené pod tlakem vlády jsou většinou proti zachování měnové stability.
Místo zachování přísné monetární politiky a včasné devalvace koruny pod hodnotu
očekávanou však Česká národní banka oznámila záměr snížit povinné minimální rezervy.
Kurz koruny prudce oslabil a propadl se do devalvačního pásma.
Opatření na podporu koruny – devizové intervence v objemu několika miliard amerických
dolarů i prudké zvýšení úrokových sazeb až k 200% při 8 % průměrné roční inflaci – pak byla
zbytečně nákladná.“
Správními rozhodnutím v době měnového útoku bylo zavedení plovoucího trhu. Volný pobyt
koruny však zatím neumožnil najít její nový rovnovážný kurz, protože vztah mezi nabídkou a
poptávkou po koruně byl silně deformován v důsledku přijatých regulačních opatření. K němu
se koruna začala přibližovat až po obnovení původní likvidity trhu a poklesu úrokových sazeb
na restriktivní hodnoty přiměřené inflaci.
Ze světa
Úmrtí dvou žen, které mnoho znamenaly. 31. 8. se stala obětí těžké autonehody princezna
Diana, bývalá manželka britského korunního prince Charlese. Narodila se 1. července 1961,
po rozvodu přestala být formálně členkou královské rodiny, vrátila se někdejší bohaté
charitativní činnosti, kde vynikala svojí ochotou a vlídností. Stala se členkou Mezinárodního
Červeného kříže, v Angole, Bosně bojovala proti používání nášlapných min.

6. 9. zemřela světoznámá římskokatolická misionářka Matka Tereza, nositelka Nobelovy ceny
za mír z roku 1979. Misionářka albánského původu začala o chudé pečovat v indické Kalkatě,
založila řád milosrdenství, jenž má 4 500 sester v 80 zemích světa. Matka Tereza zemřela
v 87 letech na selhání srdce
Československý červený kříž
V Rokytnici má 89 členů. Nadále se stará o děti, staré a o nemocné občany, věnuje pozornost
i dárcům krve.
Také letos připravily členky tradiční dětský karneval, navštěvovaly nemocné a staré občany a
dle potřeby jim pomohly.
V červenci zorganizoval ČČK v Rokytnici sbírku pro občany postižené záplavami. Bylo
nasbíráno velké množství trvanlivých potravin, dobré vody, hygienických potřeb i šatstva.
Vše asi v hodnotě 25. tis. korun bylo naloženo na kamion, který měl tyto věci dopravit do
postižených oblastí. Kromě toho bylo vybráno 45 tis. korun, které byly odeslány do postižené
obce Rokytnice u Přerova. Odměnou bylo všem poděkování od starosty této postižené obce.
V roce 1997 darovalo 42 občanů krev, někteří darovali i plasmu. Za 20 odběrů získala
Stříbrnou plaketu Dr. Jánského paní Marie Kalendová, jubilejní zlatou: Emílie Vejmelková.
K čestnému dárcovství krve se rozhodla v 19 letech a při svém příkladném rozhodnutí
vydržela až do 60 let. Patří jí, i všem ostatním dárcům dík.
Sbor dobrovolných hasičů
Jako každoročně sbor pořádal v lednu ples, v květnu proběhlo v Rokytnici okrskové cvičení.
Hasiči se zúčastnili oslav 90. výročí založení sboru v Mastníku. V květnu také zorganizovali
sběr železného šrotu. Před letní sezónou čistili zdejší koupaliště, pravidelně naváží vodu do
nádrže na místním hřbitově.
Na podzim před topnou sezónou provedli protipožární prohlídky komínů. V říjnu pomohli
upravit areál koupaliště a požárního cvičiště.
Pomohli při sběru brambor – jedna sobota, asi 20 členů. Zaniklo družstvo dorostenek – malý
počet zájemkyň.
Družstvo žáků má 11-12 žáků, cvičí je Jiří Kuba a Miroslav Kovář. Cvičí 1x týdně, v květnu
se zúčastnili hry „Plamen“. Soutěží se v přespolním běhu, hodu granátem, ve střelbě ze
vzduchovky, v požární štafetě. Na závodech v Heralticích soutěžily 2 družstva od nás.
Vítání dětí
V sobotu 14. června 1997 se konalo v obřadní síni obecního úřadu vítání nových občánků
obce.
Hakl Jan
Svobodová Jana
Marek Ondřej
Cejpek Rostislav
Grmela Alexander
Balžek Pavel
Štefánek Adam
Janík Jan
Bazalová Pavla
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Děti přivítal starosta obce pan Piálek, děti z mateřské školy předvedly krátký program plný
písniček a říkadel.
Nakonec malí občánci obce dostali pohádkovou knížku a jejich maminky kytičku.
Počasí
V tomto roce nás počasí několikrát překvapilo. Po celkem vydařeném jaru přišel začátek léta
teplý a slunečný. Náhle přišlo prudké ochlazení a s ním i déšť, který přinesl kroupy a prudký
liják poničil část úrody.
Na Moravě třídenní déšť způsobil povodně.
Podzim byl teplý, 11. října naměřili v pražském Klementinu meteorologové historicky
nejvyšší teplotu – 23, 3 C. Je to nejvyšší teplota od roku 1893. Rekordní byla také hodnota,
na kterou se vyšplhala průměrná čtyřiadvacetihodinová teplota – je to celých dvacet stupňů
Celsia. Dlouhodobý průměr za více než 200 let je jen 11, 3C. Zima dlouho dětem odpírala
zimní radovánky. Nakonec sníh napadl a děti si měly možnost dlouho zasáňkovat, došlo i na
bruslení.

Projednáno a schváleno na obecní radě dne: 16. 9. 1998
Starosta obce: Piálek

