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ROK 2002 
 

 

 

V měsících lednu a únoru se opakují stejné akce jako v minulých letech. Jsou to plesy 

místních organizací- TJ Rokytnice, Sbor dobrovolných hasičů a dětský karneval. Začátkem 

roku opět byla v obci provedena tříkrálová sbírka, jejíž výnos 17.929,- Kč by předán Charitě. 

Charita je účelové zařízení katolické církve, která pomáhá v sociální, zdravotní a humanitární 

oblasti. 

V únoru, při konci masopustu, prošel obcí opět velmi zdařilý a zajímavý průvod masek. 

Organizačně jej zajistil oddíl kopané 1. SK. 

Večer následovala „Maškarní merenda“ v sále sokolovny, žel s malým počtem lidí. 

Na veřejné schůzi občanů v únoru byla občanům dána možnost vyjádření k nabízeným 

variantám úpravy návsi. Jejich připomínky byly následně brány v úvahu při projektování této 

akce. Také v tomto měsíci proběhlo výběrové řízení pro zadání výstavby bytů nad školkou. 

Dodavatelem byl zvolen POZEMSTAV Třebíč, který zde v roce 2000 prováděl nástavbu 

sedlové střechy. 

V měsíci květnu byla v budově na koupališti zahájena přestavba sociálního zařízení. Bylo 

značně rozšířené vzhledem k provozu nového hřiště. V následujících měsících byla provedena 

celková oprava kapličky sv. Floriána. Byla vyměněna střecha a opravena fasáda. Do opravené 

kapličky byla instalována nová socha sv. Floriána, neboť ta původní byla odcizena. 

14. a 15. června proběhly v ČR volby do poslanecké sněmovny. V republice zvítězila ČSSD 

(Česká strana sociálně demokratická) před ODS (občanská demokratická strana). Předseda 

ČSSD Vladimír ŠPIDLA. Následně sestavil koaliční vládu z politických stran ČSSD, KDU-

ČSL a Unií Svobody. V naší obci, z oprávněných 667 voličů, přišlo k urnám pouze 458 lidí. 

Nejvíce hlasů u nás získala KSČM- 139 hlasů před ČSSD- 130 hlasů. Překvapením zde byl 

propad KDU-ČSL ve společenství s US-DEU, když získali 119 hlasů. 

Do každé kroniky asi bude zapsána živelná pohroma, která v měsíci srpnu postihla povodí 

českých řek. Způsobila nedozírné materiální škody a mnoho lidských neštěstí a tragédií. 

Některé obce téměř smetla z povrchu země. Naší obci se toto neštěstí netýkalo, ale naši 

občané hluboce cítili s postiženými. Dokázali to dvěma sbírkami, ve kterých se vybralo přes 

55.000,-Kč. Připomeňme si nejdramatičtější dny záplavy. 7. srpna vytrvalý déšť rozvodňuje 

řeky, které se vylévají ze svých koryt. 12. srpna musí být evakuován Český Krumlov. 

V Českých Budějovicích je náměstí 1m pod vodu řeky MALŠE. Nejvíce však řádí Vltava. O 

den později jsou hlášeni již první utonulí a v mnohých vesnicích, které jsou pod vodou, se 

bortí domy. 14.s rpna voda kulminuje v Praze. Je zatopeno metro, zaplaven Karlín a 

Holešovice. S velkou obavou se sleduje, zda vydrží Karlův most, neboť voda sahá až po 

vrchol místních oblouků. Most přečkal mohutný tok vodního živlu. Od dob, kdy se vedou 

záznamy průtoku Vltavy, byl tento největší. 

Den 25. srpna byl významným pro hráče a příznivce kopané v Rokytnici. Po několikáté 

většinou brigádnické práci, se uskutečnilo prvé utkání v kopané na novém travnatém hřišti. 

Soupeřem našemu mužstvu byla Osová Bítýška, se kterou naši hráči jen remízovali 4:4. 

Slavnostní otevření, jak to činily jiné oddíly, se nekonalo. Snad proto, že výbor, který stavbu 

zajišťoval, až po osetí plochy, v lednu odstoupil. Nový výbor, který akci dokončil, si nečinil 

zásluhy na toto dílo. Je slušné, aby v kronice byla uvedena jména těch, kteří celou akci 
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vyprovokovali a její výstavbě věnovali mnoho svého volného času. Plného uznání si zaslouží 

pánové Miloš Veselý z Markvartic, bývalý předseda oddílu ing. Drahoslav VEJMELKA. 

V době budování hřiště byl sekretářem oddílu. Nelze však pominout velký podíl obce, která 

finančně tuto akci podporovala. V osobě starostky pí. Václavkové měli budovatelé velkou 

oporu. 

Ve druhé polovině roku obec získala z fondu PHARE dotaci na rekonstrukci kanalizace pod 

návsi. Vypracováním projektu byl pověřen ing. Ludvík Sadílek z Třebíče. V této době byl 

také odvolán na schválení do poslanecké sněmovny konečný návrh znaku a praporu obce 

Rokytnice. 

Druhé významné volby v ČR se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu. Byly to komunální volby, 

ve kterých si občané zvolili svá nová zastupitelstva. V naší obci si občané zvolili svá nová 

zastupitelstva. V naší obci si občané mohli vybírat ze 45 kandidátů, kteří byli navrženi na 

kandidátkách KDU-ČSL, ČSSD a KSČM. Právo volit v obci mělo v té době 676 voličů, ale 

k volbám se dostavilo pouze 531 občanů. Tito do zastupitelstva obce vybrali následující 

členy: Jan Blažek, Josef HERBRYCH, Jan Nosek, ing. Věra Václavková, Mgr. Alois Novák, 

František Dokulil, Josef Piálek, Pavel Kopečný, Vladimír Mašek, František Hobza, Mgr. 

Zdeňka Chaloupková, Pavel Sochna, Antonín Novák, Mgr. Aleš Chaloupka a Jan Kostelník. 

Volba starosty a jeho zástupce se konala při veřejné schůzi konané dne 15. listopadu. 

Starostou obce byl zvolen pan Josef HERBRYCH a jeho zástupcem pan Antonín Novák. Za 

členy obecní rady byli zvoleni pánové Jan Blažek, Jan Nosek a František Dokulil. 

V prosinci nové zastupitelstvo uspořádalo vánoční prodej v sále sokolovny. 

Na své první pracovní schůzi byli zvoleni členové výborů při obecním úřadě.  

Členy finančního výboru se stali: ing. Věra Václavková, Josef Piálek a Vladimír Mašek.  

Kontrolní výbor tvoří: Pavel Kopečný, Jan Kostelník, František Hobza a Mgr. Aleš 

Chaloupka. V dalším jednání této schůze se jednalo o rozvoji a určení priorit obce na roky 

2003-2006. 

V roce 2002 se narodilo 5 dětí, ale zemřelo 11 občanů. Přistěhováním v obci přibylo 27 

nových občanů, naopak 21 ubylo, kteří se z Rokytnice odstěhovali. Takže stav obyvatel obce 

ke konci roku činil 859. 

 

 


