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ROK 1999 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

Jmenuji se Miroslav Šafránek. Narodil jsem se ve Velkém Oseku, okres Kolín. V roce 1949 

jsem se s rodiči, když mi byl 1 rok odstěhoval do Rokytnice v Orlických horách, kde jsem 

bydlel až do roku 1974, kdy jsem se oženil s Marií Novákovou a následoval ji do místa jejího 

bydliště. Do zaměstnání jsem nastoupil do Horáckého autodružstva, kde pracuji dosud. Máme 

jednu dceru Andreu. Moje manželka provozuje soukromě holičství-kadeřnictví v místě 

bydliště. K mým největším zálibám patří kopaná, kterou jsem hrál celá léta za místní TJ. 
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Rok 1999 byl prvním celým rokem práce nového zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo se 

v letošním roce sešlo celkem 12x na řádném a 1x na mimořádném zasedání. 

Pomocnými orgány obecního zastupitelstva jsou: 
Komise finanční: předseda MUDr. Šmejkal V. 

Komise stavební: předseda Blažek Jar. 

Komise kontrolní: předseda Kopečný Pavel 

Komise kulturní: předseda Novák Ant. 

 

 

Hospodaření obce k 31.12.1999 

 

Příjmy Rozpočet Skutečnost 

Příjmy ze školství za stravné  300.000,- 318.287,- 

Ostatní příjmy ze školství – telefony Mimo rozpočet 750,- 

Nájmy od podniků 30.000,- 52.821,50 

Ostatní příjmy z vnitřní správy 100.000,- 102.222,75 

Hřbitovní poplatky Mimo rozpočet 800,- 

Příjmy z lesnictví 200.000,- 438.296,- 

Správní poplatek 60.000,- 7.450,- 

Daň z příjmu fyz. osob 298.000,- 272.373,- 

Daň z nemovitosti 300.000,- 313.090,- 

Daň ze závislé činnosti 690.000,- 680.859,- 

Daň z práv. osob 1 000 000,- 1 152.051,- 

Daň z příjmu právnických osob obce Mimo rozpočet 199.640,- 

Poplatek za odnětí les. půdy  34,- 

Poplatek ze psů 9.000,- 13.165,- 

Poplatek z veř. prostranství 12.000,- 21.530,- 

Poplatek ze vstupného 4.000,- 4.754,- 

Poplatek za znečist. prostředí 14.000,- 3.150,- 

Příjem ze stočného do kanalizace 30.000,- 31.679,- 

Úroky z bankovních účtů 150.000,- 177.648,12 

Uložení tuhého komunálního odpadu 90.000,- 97.519,- 

Dotace ze stát.  rozpočtu 2 914.230,- 647.003,- 

Místní poplatek za VHP  10.000,- 

Příjmy prodeje z akcií  3 187.800,- 

Příspěvek rodičů na provoz MŠ 30.000,- 31.360,- 

Úhrada dopravy od obcí  72.917,- 

Dotace od ÚP 25.920,- 193.199,- 

Příjem z prodeje zub. vrtačky + DHIM MŠ  29.400,- 

Příjem z vody  38.256,- 

Celkové příjmy k 31.12.1999  8 097.339,37 

 

Výdaje Rozpočet Skutečnost 

Lesnictví 75.920,- 189.858,10 

Mateřská škola 160.000,- 172.377,65 

Základní škola 203.000,- 305.998,28 

Školní jídelna 375.000,- 368.498,40 

Požární ochrana 104.520 71979,30 

Rekultivace skládky 376.700,- 240.119,63 
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Veřejné osvětlení 200.000,- 97.461,30 

Pohřebnictví 10.000,- 7.567,20 

Zimní údržba místní komunikace 15.000,- 26.448,50 

Vodoh. zařízení - vodovod 50.000,- 295.014,70 

Příprava plynofikace 2 166.000,- 1 435.972,20 

Obecní zastupitelstvo 320.000,- 287.983,- 

Vnitřní správa 1 022.000,- 1 457.541,77 

Poplatky z bank. účtů 6.000,- 4.158,06 

Komunální odpad 120.000,- 150.758,- 

Výdaje na dopr. obsluž. 250.000,- 261.345,- 

Kulturní akce- důchodci 17.000,- 13.665,20 

Knihovna 25.000,- 25.285,- 

Tělovýchovná činnost 86.000,- 472.357,30 

Civilní ochrana 800,- 800,- 

Poskytnutí daru  15.060,- 

Finanční vypoř. z min. let 2.040,- 2.040,- 

Vodovod- půjčka 630.000,- 630.600,- 

Poplatky OSA  3.672,- 

Celkové výdaje: 6 214.980,- 6 536.587,39 

 

Rozdíl příjmů a výdajů v roce 1999                                                        + 1 560.751,78 

Zůstatek z roku 1998                                                                                  3 587.919,95 

Z toho na běžném účtu                                                                               5 148.671,73 

 

 

Práce obecního úřadu 

 

Před obecním úřadem stál hlavní úkol, dopracovat projektovou dokumentaci a zajistit finanční 

prostředky na plynofikaci obce pro rok 2000. Tento úkol se podařilo do konce roku splnit. 

Nebyl to, ale úkol jediný. Z rozpočtu obce byl zakoupen 30 m3 ekologický septik pro 

rekonstrukci na koupališti a budoucí kabiny SK. Za spolupráce SK ROKYTNICE byl septik 

zabudován. V dubnu se začalo s vysazováním tří tisíc stromků na Dražkách za travnatým 

hřištěm. Dále bylo položeno odvodnění a kanalizace pod celým fotbalovým hřištěm, které 

bylo napojeno na odvodnění rekultivační skládky. Hlavní trať odvodnění byla součástí 

rekultivace skládky a z finančních zdrojů na rekultivaci financována. Celkem bylo 

vynaloženo z prostředků obce 400.000,- Kč. 

Byla také provedena částečná oprava čelních stěn koupaliště a provedeny nátěry zábradlí 

v celém areálu koupaliště. 

Také byly provedeny potřebné opravy a nátěry v Základní škole a byla zrekonstruována a 

přemístěna školní jídelna do jedné z budov Mateřské školy. 

 

V letošním roce bylo v naší obci nezaměstnaných. Obecní úřad zaměstnával přes letní měsíce 

5 občanů na veřejně prospěšné práce. 

 

K 1.1.1999 bylo v naší obci 859 obyvatel. 

 

V průběhu roku se narodili: 
Špačková Hana  čp.     277 

Vejmelka Adam            36 

Mušková Tereza            44 
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Štork Martin                  84 

Dokulilová Lucie         129 

Mikysková Valentina     32 

Blažek Tomáš                  8 

Václavek Pavel            270 

 

Přistěhovali: 

Mikysková Jana     čp.    32 

Mikysková Natálie         32 

Kašpárek Josef              250 

Kašpárková Marcela     250 

Kašpárková Lucie         250 

Petrucha Jindřich             13 

Chvátalová Martina       77 

Vybíral Milan                135 

Kalayová Dagmar            95 

Špačková Blanka            221 

Dokulil Petr                    127 

Veselý Miloš                  208 

Křížek Rostislav                 2 

Křížková Jana                     2 

Křížek Rostislav                 2 

Bazalová Martina           244 

 

Odstěhovali: 

Kmoníčková Jitka 

Kmoníček Petr 

Karásek Luděk 

Špačková Irena 

Špačková Kateřina 

Papula Leoš 

Papulová Vladimíra 

Piálková Marieh 

 

Manželství uzavřeli: 

Tomáš Barták – Věra Kubešová 

Pavel Dokulil – Erika Špačková 

Miloš Veselý – Katka Pokorná 

Leoš Papula – Vladimíra Pokorná 

 

Zemřeli: 
Špačková Marie     čp.   229 

Štork Antonín                  83 

Koudelková Vlasta        224 

Hakl Antonín                   60 

Böhmová Marie               78 

Klusáková Růžena           49 

Hanzalová Anežka           64 

Hrůzová Olga                 222 
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Nedílnou součástí naší obce je osada Veverka s šesti rodinnými domky, ve kterých bydlí 19 

občanů. 

K 100. výročí postavení kapličky Svatého Pavla provedli místní občané svépomoci opravu 

střechy, vnější a vnitřní omítku a malbu. Byly ořezány větve na kaštanu, aby nepoškodily tuto 

památku. 

Jako každým rokem proběhlo stavění a kácení máje s posezením všech domorodců u ohně 

včetně zahájení hladu, žízně a pálení čarodějnice. Část louky byla prodána zájemcům o 

výstavbu rodinných domků, takže osada Veverka se rozroste o dva rodinné domky. Vzhledem 

k vysokým finančním nákladům nebyl na Veverce vybudován veřejný vodovod, proto občané 

s velkým potěšením uvítali zavedení plynu. Upravené domky, předzahrádky i veřejné 

prostranství ukazují, že obec Rokytnice, kam Veverka patří, se za tuto osadu nemusí stydět. 

 

V naší obci pokračovala v letošním roce oprava místní fary a přilehlých budov. Byly 

opraveny všechny vnitřní pokoje, ve kterých se dávala nová prkenná podlaha, elektroinstalace 

a všechny pokoje byly vymalovány. Část louky byla prodána zájemcům o výstavbu rodinných 

domků, takže osada Veverka se rozroste o dva rodinné domky. Vzhledem k vysokým 

finančním nákladům nebyl na Veverce vybudován veřejný vodovod, proto občané s velkým 

potěšením uvítali zavedení plynu. Upravené domky, předzahrádky i veřejné prostranství 

ukazují, že obec Rokytnice, kam Veverka patří, se za tuto osadu nemusí stydět. 

 

V naší obci pokračovala v letošním roce oprava místní fary a přilehlých budov. Byly 

opraveny všechny vnitřní pokoje, ve kterých se dávala nová prkenná podlaha, elektroinstalace 

a všechny pokoje byly vymalovány, natřena okna a dveře. Také byla opravena veranda a na 

půdě zbudována podkrovní místnost, která slouží jako knihovna. 

Nově příchozí duchovní správce Jindřich Petrucha přivezl na faru svou sbírku trofejí, kterou 

umístil v prostorách fary. Vystaveni jsou 2 orli, 3 jeleni, 4 divočáci, 25 bažantů, výr, kačeny, 

labuť, kuny, tchoř, lasice, hranostaj, srnci, daňci, koloušci a jezevci. Tato sbírka je pro naši 

obec ojedinělá. 

 

Letos také došlo ke změnám ze strany České pošty. Obce Řimov, Chlístov a Markvartice byly 

přeřazeny pod poštu ve Starči. V naší obci zůstala pouze vedoucí pošty pí.Špačková a 

doručovatelka pí.Kovářová Miluše. 

 

Počasí 

 

Začátek roku se nevyznačoval žádnými velkými výkyvy počasí proti minulým létům. Po delší 

zimě, kdy sice vydatně mrzlo, ale sněhu bylo podprůměrné množství. Jaro nastalo 

s průměrnými srážkami. Po výrazně teplém měsíci květnu, naší obec postihlo 6. června silné 

krupobití. Během krátké doby spadlo 40 ml vody na 1m2. Přívalová voda při této bouřce 

vytopila několik rodinných domků a zahradu na MŠ. Z prázdninových měsíců byl nejteplejší 

měsíc srpen. V druhém pololetí roku bylo počasí průměrné v tomto období. 

 

Zemědělství  

 

Hlavním podnikatelským subjektem zabývajícím se zemědělstvím je místní Zemědělské 

družstvo, které obdělává půdu o výměře 1 015,69 ha, z toho 901,03 ha orné půdy a 114,66 ha 

jsou louky a pastviny. 

Pěstováno bylo:548 ha zrniny, 199 ha krmné plodiny, 140 ha olejniny a 14 ha brambory. 

Stav dobytka: 140 ks dojnic, 300 ks mladý skot a 1 250 ks prasat. 

Sklizeň v rostlinné výrobě: 2 466 t zrniny, 320 t olejniny, 218 t brambor a 2 712 t kukuřice. 
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Výroba v živočišné výrobě: 55 t hovězí, 209 t vepřové a 719.300 l mléka. 

V zemědělském družstvu pracovalo letošní rok 45 pracovníků. 

Při veřejné členské schůzi bylo připomenuto 50. výročí založení Zemědělského družstva. 

 

K 1.10.1999 bylo vráceno do soukromého užívání 46,34 ha zemědělské půdy, která je 

obdělávána většími či menšími soukromými zemědělci v naší obci. K těm větším patří např. 

Špaček Jan, Bazala Jan, Kostelník Jan a Špaček Alois. 

 

Průmysl  

 

Dalším významným podnikem v naší obci je Horácké Kovodružstvo, ve kterém letos 

pracovalo 32 zaměstnanců. Hlavním výrobním programem byla kovovýroba pro německou 

firmu WALTER. Významným krokem v rozvoji podniku bylo zakoupení laserového přístroje 

na řezání plechů v hodnotě 16. mil. Kč. Celkové tržby činily: 22 920.386,-Kč. Zisk byl            

5 044.529,- Kč. Materiál + energie činily 9 786.461,-Kč. 

Mimo tyto velké podniky se v naší obci rozvíjejí i drobní soukromí podnikatelé, kteří se 

zabývají rozličnými činnostmi. Je to např. truhlářství Veleba, Roupec, oprava a ladění 

hudebních nástrojů Hlouch a Vejmelka, oprava obuvi Jabůrek, Koudelka, výroba pletiva 

Piálek Jaroslav, kadeřnictví a holičství Šafránková, zámečnictví Špaček Tomáš, topení, voda, 

plyn Blažek Jaroslav. 

Pozitivním přínosem pro naši obec je podnikání stavební firmy PACULA, která zaměstnává i 

několik našich občanů a podílí se i na zemních pracích v naší obci. Tato firma se zdárně 

zasloužila o dokončení vodovodní sítě v obci. 

 

Obchod: 

 

V letošním roce pokračovali ve své obchodní činnosti prodejny smíšeného zboží Jednota 

Moravské Budějovice, U Prokopů, Koudelka. Dále prodejna průmyslového zboží Horáckého 

Kovodružstva, která vyřešila nemalé těžkosti našich obyvatel. Ve své činnosti pokračovaly 

celoročním provozem Pohostinství u hřiště, vedoucí p. Krčál a Restaurace na koupališti, 

vedoucí p. Jabůrek. Počátkem roku skončila s prodejem prodejna zeleniny a smíšeného zboží 

pí. Paculová, drogerie Hejlová a koncem roku prodejna obuvi pí. Nováková, což byla velmi 

citelná ztráta pro naše občany. 

 

Zdravotnictví 

 

I v letošním roce působí v naší obci denně praktický lékař MUDr. Šmejkal Vratislav se 

zdravotní sestrou pí. Šmejkalovou Marcelou. Došlo ke změně zubního lékaře. Po odchodu 

MUDr. Križana do Třebíče, nastoupil na jeho místo MUDr. Štěpek Jiří, který dojíždí do naší 

obce 2x týdně. Dětskou poradnu zabezpečuje 2x týdně MUDr. Matějková z Boroviny. 

 

Školství 

 

V základní škole se vyučuje v pěti třídách 91 žáků. 

1.ročník: 19 žáků, pí. učitelka M. Pospíšilová 

2.ročník: 17 žáků, pí. učitelka O. Marková 

3.ročník: 20 žáků, pí. učitelka H. Průšová 

4.ročník: 17 žáků, pí. učitelka Z. Chaloupková 

5.ročník: 17 žáků, pí. učitelka J. Čechová. 
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Na denní studium na Pedagogickou fakultu odešla sl. uč. Ježková. Místo ní nastoupila pí. uč. 

H.Průšová. 

1.února se konal zápis dětí do ZŠ. Zapsáno bylo 19 žáků, u 5 žáků požádali rodiče o odklad 

z důvodů školní nezralosti. Ve školní družině stále pracuje pí. vychovatelka M. Pánková 

v jednom oddělení se 43 žáky. Vedoucí školní jídelny sl. K. Jabůrková vaří 50 žáků a 5 

dospělých. Mnoholetou školnicí je pí. M. Špačková, topičem důchodce p. B. Svoboda. Týdně 

vyučuje páter Petrucha a ing. M. Blažková 48 žáků 3 hodinám nepovinného předmětu- 

náboženství. Vyučující se věnují dětem i mimo vyučovací hodiny v různých zájmových 

kroužcích, např. tělovýchovném, výtvarném, dramatickém, turisticko-přírodovědném, hra na 

flétnu, kytaru, německý jazyk. 

Žáci 3. a 4. ročníků každoročně absolvují 3. měsíční plavecký výcvik v plaveckém areálu 

v Třebíči. Děti také navštěvují divadelní a filmová představení v Rokytnici, Třebíči a Jihlavě, 

keramickou dílnu v Třebíči, dopravní hřiště v Borovině, podnikají přírodovědné pobyty na 

Chaloupkách u Kněžic. U dětí je prováděna 2x do roka preventivní zubní prohlídka. 

K 30.6. došlo ke zrušení jedné třídy v mate také navštěvují divadelní a filmová představení 

v Rokytnici, Třebíči a Jihlavě, keramickou dílnu v Třebíči, dopravní hřiště v Borovině, 

podnikají přírodovědné pobyty na Chaloupkách u Kněžic. U dětí je prováděna 2x do roka 

preventivní zubní prohlídka. 

K 30.6. došlo ke zrušení jedné třídy v mateřské škole, a tím se stala jednotřídní. Pracovní 

poměr tak skončil pro pí. učitelku Jiřinu Vávrovou a školnici Jaroslavu Špačkovou. V budově 

zrušené třídy byla vybudována jídelna pro žáky místní ZŠ. K docházce do mateřské školy 

bylo k 1.9.1999 zapsáno 34 dětí. Vzhledem ke kapacitě jedné třídy, bylo přijato 25 dětí. 

Nepřijaté děti byly tříleté, jejichž matky jsou na mateřské dovolené, nebo pobírají příspěvek 

do 4 let věku dítěte. O děti se stará ředitelka pí. Zdena Kadrnožková a učitelka pí. Lenka 

Balounová, školnice a topič pí. Hana Špačková, kuchařky pí. Jana Hanzalová a pí. Marie 

Kašpárková. Děti se hrou rozvíjí v rozumové, jazykové, výtvarné, tělesné a hudební výchově. 

Učí se soustředění na práci a samostatnosti. Důraz je kladen na slušné mezilidské vztahy. Pro 

děti jsou pořádány návštěvy divadel a organizují se besídky, veřejná vystoupení a výlety do 

přírody. 

 

 

Zájmová činnost: Myslivecké sdružení 

 

Na činnosti se podílelo 27 členů, které řídil sedmičlenný výbor pod vedením Miloslava 

Svobody z Čechočovic. Sdružení mělo honitbu na 1 422 ha, z toho 403,98 ha lesa, 879,21 ha 

pole, 5,5 ha vodní plochy, 133,41 ha luk a pastvin. 

Odlov zvěře:srnčí 20 ks, černá 13 ks, zajíc 10 ks, bažant 45 ks, kachna 97 ks, liška 32 ks. 

Mimo lovu užitkové a škodné zvěře odpracovali členové MS 870 hodin, hlavně při opravách 

mysl. zařízení a zajištění krmiva. 

Zorganizovali tradiční poslední leč ve Štěměchách, letní zábavu na koupališti, slavnostní křest 

skladu krmiv na Dražkách, zúčastnili se na organizování Dětského dne spolu s TJ Sokol a 

kulturní komisí OÚ. Závěr mysliveckého roku patřil výroční členské schůzi, na které proběhl 

řádný myslivecký soud v duchu starých mysliveckých tradic a zvyků. Nemalé starosti MS 

dělají škody působené zvěří na zemědělských a lesních porostech, kdy musejí hradit nemalé 

finanční částky. Bohužel nedokonalá a mnohdy ne právě spravedlivá legislativa jednoznačně 

nepřispívá k rozvoji myslivectví, ale naopak k jeho stagnaci. Jednoznačně převažující finanční 

hlediska získávají na významu před ochranou zvěře a přírody, před hospodárným chovem , 

lovem, před lidským přístupem k tomu, čehož by si právě člověk měl vážit nejvíce. Přesto, že 

práce členů bývá jen zřídka kdy odměněna, spatřují odkaz dneška především v řádném a 
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poctivém výkonu práva myslivosti, dodržování tradic a mysliveckých zvyků a v šíření 

dobrého jména myslivosti. 

 

ČČK 

 

Místní organizace má 82 členů. Členky se věnovali především starým a nemocným občanům. 

V průběhu roku je navštěvovali a vypomáhali s drobnými pracemi, ošetřením, donesením léků 

a vlídným slovem, které je někdy nad všechny léky. Při příležitosti oslavy kulatého výročí 

navštívili 8 spoluobčanů, pobesedovali s nimi a předali jim malý dárek. Pozornost věnovali 

také čestným dárcům krve, a to především získávání nových dárců z řad mladých 

spoluobčanů. Svoji krev darovalo 32 občanů a řada z nich již po několikáté. Pan Pavel Tomek 

získal stříbrnou plaketu Dr. Jánského za 20 odběrů. V měsíci únoru uspořádali tradiční 

„Dětský karneval“, který se každoročně těší velké účasti místních i přespolních, a to nejen 

dětí v maskách, ale i dospělých. Pomáhali také při údržbě zeleně u OÚ, zajišťování 

sportovního dne a branného dne organizované kulturní komisí OÚ. 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

 

První jejich akcí bylo pořádání tradičního plesu s hudební skupinou „GARANT HOSTAN“, 

na kterém byla jako každý rok, hojná účast. V průběhu roku se zúčastnili několika soutěží. 

V okresním kole obsadili 3. místo a v okresním kole v Lipníku, kterého se zúčastnilo 30 

družstev, se umístili na 15. místě. Uspořádali zájezd rodičů do Dvora Králové na Safari, 

zájezd pro členy do pivovaru LITOVEL. Zorganizovali brigádu na sběr kovového odpadu, při 

které nasbírali 150q železa, na pomoc ZD při sběru kamene, brigádu v areálu koupaliště, kde 

mají tréninkový plácek, pomáhali při průvodu masek obcí. 

 

Pionýr 

 

Během roku byla ukončena činnost Pionýrské organizace v Rokytnici a zbylý inventář byl 

převeden na TJ Sokol. 

 

1.SK Rokytnice 

 

V SK Rokytnice je registrováno 86 členů. Letošní rok byl velmi náročný, jak z hlediska 

sportovců, tak pracovního zatížení, v souvislosti s budováním travnaté hrací plochy. Trenérem 

prvního mužstva byl p. Josef Šilhart a pomáhal mu František Svoboda. V ukončeném pořadí 

v jarní části sezóny, ve které naše mužstvo podávalo hlavně z počátku velmi výborné výkony, 

se umístili na 9. místě s 33 body, v podzimní části skončili na 8. místě se 17 body. Tradiční 

turnaj Rokytnic se letos konal v Rokytnici u Přerova, tentokrát v malé kopané, kde naši 

obsadili 3. místo. Trenéři dorostenců Karel Hobza, Martin Šulc, Jaroslav Štefánek se potýkali 

s nedostatkem hráčů a jejich přístupem ke kopané. V konečném pořadí skončili na posledním 

místě. Trenéry žáků byli: Ivan Piálek, Dušan Novák, Martin Ferkl a Antonín Novák. Mužstvo 

tvoří velký počet chlapců se zájmem o kopanou, což je příslibem pro budoucnost. 

V konečném pořadí skončili také na posledním místě. 

 

TJ Sokol 

 

V TJ Sokol pracuje celkem 7 oddílů s 180 členy. V letošním roce se zaměřili na rozvoj 

míčových her na opraveném autukovém  kurtu. Podařilo se zajistit obnovení volejbalového 
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oddílu a rekreačního tenisu. Volejbalisté se zúčastnili dvou turnajů. Ve Štěměchách z 8 

družstev obsadili 2. a 4. místo. V Třebíči ze čtyř mužstev rovněž obsadili 2. a 4. místo.  

Byla dokončena 3letá oprava sokolovny, která si vyžádala celkové náklady skoro 300.000,-

Kč. 

Ve spolupráci s kulturní komisí OZ a ostatních složek v obci se podařilo zajistit masopust. 

Dále TJ organizovala podzimní pochod rodičů s dětmi, vánoční besídku, dětský den, 

pouťovou a silvestrovskou zábavu a sokolský ples. Mezi zdařilé akce patřil i zájezd členů na 

Jižní Moravu. 

 

Skauti 

 

I v letošním roce pokračoval ve své činnosti skautský oddíl pod vedením Magdy Hlouchové 

(dívky 11 let a starší) a oddíl SLUNÍČEK (od 6 do 11 let) pod vedením Pavlíny Bartákové. 

Obě vedou svá děvčata pomocí her a jiných tvořivých činností k samostatnosti, komunikaci a 

ochotě pomáhat. Pomáhají celodenní výpravy do přírody, víkendové pobyty na chalupě 

v Radotíně. Starší dívky se zabývají ručními pracemi, jako je batikování triček, šití batohů, 

zkouší vymýšlet nové hry, sami si organizovat program a tak se do budoucna připravovat na 

práci s mladšími dětmi. Vyvrcholením činnosti byl letní tábor v Rudíkově. 

 

Hudební okénko 

 

Co se týče zpěvu, pracují v Rokytnici dva sbory rozdělené podle věku. 

Rosička: (děti od 6 do 12 let) se snaží upoutat dětskou pozornost nejen písněmi všeho druhu, 

ale spojují zpívání s pohybem - ukazovací písničky. Své písně zpívají při dětských mších. 

Rosa: mládež od 12 let, horní hranice není omezena. Zpívají při mších, o velkých svátcích, 

nebo příležitostně při svatbách, křtinách a pohřbech. Repertoár tvoří písně rytmické při 

kytarách, nebo za doprovodu varhan. Vedoucí ROSY A ROSNIČKY je Jiřina Hlouchová. 

 

Na různých akcích pro mladé i starší se stará o hudební doprovod COUNTRY a skupina 

HGB, které, v letošním roce vyšlo první CD vlastních skladeb s názvem „MACHÁČEK“. 

Vedoucím skupiny je Libor Štveráček. Hudebním žánrem pro všechny věkové skupiny se 

zabývá skupina „VESELANKA“, pod vedením Petra Nováčka. 

Stále hraje také dechová hudba pod vedením Mirko Špačkem ml. Každoročně zajišťuje 

hudební doprovod při průvodu masek obcí, doprovod při rozloučení se zesnulými a další akce. 

 

 

Tradice 

 

V letošním roce došlo k zajištění mnoha tradic a kulturních akcí. Mezi nejzdařilejší patřilo 

zajištění masopustních tradic.  

Masopust začal příjezdem hraběte Chorínského a jeho družiny před místní sokolovnu 

v sobotu 13.2. 

Akce pokračovala pohádkou Sněhurka a 7trpaslíků a pohádkou Mrazík. Masky vyšly na 

náves, a tím začal vlastní průvod, který obešel celu naši ves. Večer byl v místní sokolovně 

maškarní ples. Obě akce byly velice úspěšné. Mezi obnovené tradice patřilo pohřbívání basy 

v místním pohostinství, kterou organizoval pan Andrýsek. Akci doprovázela COUNTRY 

skupina „Druhý dech“. 

Další zdařilou akcí byl „Velký dětský den“, který se konal 30. května na Sokolské zahradě, 

kterého se zúčastnilo asi 300 účastníků. Byly připraveny různé soutěže, a také tu vystoupila 

s programem ZŠ, MŠ. Hudební doprovod zajistila skupina HGB. 
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V prosinci se uskutečnila „Vánoční estráda“ v místní sokolovně. Děti z MŠ a ZŠ vystoupili 

s kulturním programem. Dále vystoupil dětský pěvecký sbor pod vedením Jiřiny Hlouchové, 

který zazpíval vánoční koledy. Pro děti byly připraveny zajímavé soutěže, za které byly 

obdarovány sladkým vánočním balíčkem. 

Tyto akce organizovala TJ Sokol spolu s kulturní a společenskou komisí OZ, ve spolupráci 

s ostatními organizacemi v naší obci. 

Klub „Pitrýsek“ pod vedením p. Františka Andrýska zorganizoval během roku několik akcí, 

jako např.“Setkání s akademickými malíři - K. Jukkeněvovými, pořad „Pro kočky“, který byl 

určen našim ženám u příležitosti oslav MDŽ, kurz studené kuchyně, a k vánoční pohodě 

přispěl také vánoční výstavou Betlémů, spojenou s prodejem zboží s vánoční tématikou. 

Kulturní život v naší obci obohatily zimní plesy TJ Sokol a Hasičů, taneční zábavy pořádány 

na koupališti „Čmučky“ a „Mysl. sdružením“. 

Za zmínku také stojí akce pořádané ZŠ a MŠ, jako např. besídka ke „DNI MATEK“, 

promítání filmů v místním kině a návštěva divadla v Jihlavě. 

OÚ uspořádal „Slavnostní vítání“ nových občánků do života v měsíci červnu a společně 

s místním zastupitelstvem setkání důchodců v říjnu. 

Do naší obce také zavítal divadelní soubor z Okříšek s vystoupením „Nejlíp je u nás“, a dále 

tu bylo kouzelnické vystoupení „ŠAMANY ŠOU“. 

I naše mládež se zapojila do zachování tradic. 30. dubna připravili tradiční „PÁLENÍ 

ČARODĚJNIC“ na Dražkách a Profesorském kopci. 

Rok 1999 byl rokem bohatým na společenské události, kterých se zúčastnilo hodně našich 

občanů. Tyto akce jsou nám všem k prospěchu. Je totiž dobré, když se lidé sdružují, a tím se 

upevňují přátelské i sousedské vztahy. 

Tím jsou si lidé bližší. 

 

 

Změny zapisovatelů kroniky 

 

Od r. 1999 byl kronikářem pan Miroslav Šafránek. V září r. 2001 se této funkce vzdal ze 

zdravotních důvodů. Žel neprovedl zápis za rok 2000. Po něm přijal tuto funkci pan František 

Andrýsek. 

Zastupitelstvo obce jej do této funkce schválilo vzhledem k jeho aktivitám v oblasti kultury 

v obci. Když po 2 letech se této funkce vzdal, nebyl do kroniky zapsán žádný jeho zápis. Při 

vědomí důležitosti zápisů do kroniky, přijal jsem  nabídku pana starosty a na prosincové 

schůzi zastupitelstva r. 2002 byl do této funkce schválen. Zápisy roků 2000-2002 budou 

stručnější, neboť zpětně mohu čerpat pouze ze zápisů schůzí zast. poznámek bývalé starostky 

pí. Václavkové a své paměti. 

 

Stručný životopis 

 

Jmenuji se Josef Piálek, nar. 17.8.1938 v Rokytnici. Po maturitě na Průmyslové škole 

v Třebíči r. 1957 jsem pracoval v podnicích Škoda Plzeň a Tatra Kolín, vždy jako technický 

pracovník. V roce 1960 jsem se oženil a s manželkou Zdeňkou jsme bydleli do roku 1963 

v Rokytnici. V uvedeném roce jsme získali byt v Třebíči. Pracoval jsem jako konstruktér 

pletacích strojů, v n.p. ELITEX Třebíč. Do Rokytnice jsme se zpět navrátili v roce 1985. 

V profesi konstruktéra-projektant jsem zůstal, až do ukončení svého zaměstnání 

v UNIPLETU, změněného názvu ELITEXU. Od voleb roku 1994 jsem po následující 4 roky 

zastával funkci starosty obce. Po ukončení volebního období jsem odešel do důchodu. 

S manželkou jsme vychovali 2 syny, Zdeňka a Vladimíra. Nejsem a ani v minulosti jsem 

nebyl členem žádné politické strany. 
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Do kroniky budu jen zaznamenávat jen pravdivé události obce, ale i stručně zprávy významné 

důležitosti z České republiky i světa. 

 

 


