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Souhrn událostí roku 2004 ve světě 

 

Nebyl to pro lidstvo světa šťastný rok. Naopak pro mnohé oblasti naší planety rok tragických 

neštěstí v důsledku přírodních katastrof, nebo lidských krutostí a bezohledností. Tu dokazovali 

teroristé při akcích, které provedli ve španělském Madridu, ruském BESLANU, a po celý rok 

prováděli v Iráku. Ani obyvatelstvo Izraele se v uplynulém roce ještě klidu nedočkalo. Mnoho 

lidí zde přišlo o život při pumových atentátech arabských teroristů a při akcích trestajících 

izraelských vojáků. Tak zvaný Blízký východ zůstal nadále nejbezpečnější zónou Země.  

Minulý rok poznamenal lidstvo i mnoha přírodními katastrofami v důsledku zemětřesení, nebo 

řáděním přírodních živlů, jako hurikánů, tornád a smrští. Největší tragédií v uplynulém roce 

podmořské zemětřesení (26. prosince) u ostrova Sumatra. Vytvořilo tak velké přívalové vlny, 

které usmrtily nejen obyvatelstvo Indonésie, ale i tisíce lidí na pobřeží Thajska, Indie, Srí 

Lanky a mnoha ostrovů této oblasti. V tento den přišlo o život v této oblasti více jak  

280 000 lidí. Byly mezi nimi i stovky Evropanů, kteří trávili své rekreace a dovolené. Ale i 

v jiných částech zeměkoule přicházeli lidé o život v důsledku přírodních pohrom. V Americe to 

byly hurikány a sněhové bouře, ale i v Evropě, která bývala poměrně klidným světadílem, 

řádily v prosinci větrné smrště a lijáky. Vyžádaly si lidské oběti v Anglii, Dánsku a Švédsku. 

V důsledku uvedených pohrom se vytrácely další významné události, jako např. volby 

prezidentů v super státech: Rusku a USA. V obou zemích obhájili svůj prezidentský post 

součastní vládci. V Rusku Vladimír Putin a ve Spojených státech amerických GEORGE 

BUSH. 

 

Rok 2004 v České republice 
 

Lze zaznamenat, že na rozdíl od tragických událostí ve světě zde uplynul minulý rok poměrně 

klidně. Příroda k nám byla vcelku příznivá, počasí uspokojivé. I když přírodní živel 

v některých oblastech obyvatele trápil, nešlo o lokality rozlehlé. Za zmínku stojí uvést v našich 

oblastech výjimečnou událost, že přes Litovel se přehnalo tornádo. Způsobilo značné škody, ale 
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jen na poměrně malém území. Příznivé klima v tomto roce vynahradilo zemědělcům loňské 

ztráty na úrodě. Výnosy byly nadprůměrné, ale tím klesaly výkupní ceny obilí, čímž se snížily 

předpokládané zisky. 

 Atmosféra v politické oblasti našeho státu nadále poklidná nebyla. Půtky mezi vládními 

stranami a opozicí byly mnohdy až nedůstojné politických představitelů. To způsobily přípravy 

na troje volby v tomto roce. V červnu 11. a 12., jsme volili zástupce České republiky do 

Evropského parlamentu a 5. a 6. listopadu byli zvoleni noví členové senátu a krajských 

zastupitelstev. 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu přímo způsobily pád vlády ČR. Vládní strany 

získaly pouhé 4 mandáty (2 ČSSD a 2 KDU-ČSL). Naproti tomu opozice získala 15 křesel (9 

ODS a 6 KSČM). Posledních 5 členů z volených 24 míst získaly strany, které nemají 

zastoupení v parlamentu ČR. Po těchto neúspěšných výsledcích vládních stran premiér 

Vladimír Špidla oznámil, že k 1. 7. podá demisi, a současně také složil funkci předsedy ČSSD. 

Premiérský post převzal Stanislav Gross, kterého prezident Václav Klaus pověřil sestavit novou 

vládu. Po složitých jednáních s předsedy pol. stran KDU-ČSL a Unie Svobody se mu to 

podařilo. Za sestavení nové vlády byl kritizován, neboť do ní zařadil pouze 6 nových tváří. 

Dalších 12 ministrů již bylo členy Špidlovy vlády. Jmenování nové vlády se uskutečnilo 4. 

srpna. 

Ani volby do krajských zastupitelstev konané 5. a 6. listopadu nepřinesly vládní straně ČSSD 

úspěch. Se 14% hlasů pro své kandidáty do krajů, skončila až na 3. místě. Spokojena byla 

ODS, jejíž kandidáty volilo 36,35 % voličů. Překvapením bylo 2. místo KSČM se ziskem 19,68 

% hlasů. KDU-ČSL zůstala na svém standardu 10,6 % svých příznivců. I ve volbách do senátu, 

konaných ve stejný den, zvítězila s převahou ODS, protože získala z 27 volených senátorských 

postů 18 míst. Z vládních stran získala pouze 3 mandáty KDU-ČSL, ale ČSSD žádný. 

Preference ČSSD stále klesaly, neboť jako nejsilnější vládní strana nedokázala prosazovat 

opatření na snížení nezaměstnanosti ani zastavit zadlužování státu. Ani nutné změny ve 

zdravotnictví a systému důchodového zabezpečení neřešila. V důležitém odvětví, jakým 

zdravotnictví je, se během jednoho roku 3x měnil ministr uvedeného resortu.  

(Součková, Kubiny a Emerová ). 

Nejvýznamnějším dnem roku pro Českou republiku byl 1. květen. Nešlo tentokrát již o 

pompézní oslavy svátku pracujících, ale o skutečnost důležitější. Česká republika se v tento den 

stala řádným členem Evropské unie. 

Protože většina našich obyvatel silně fandí našim sportovním reprezentantům v Mezinárodních 

soutěžích, je třeba uvést následující výsledky. Radost po neúspěchu našich hokejistů na 

Mistrovství Světa nám  připravili svými výkony fotbaloví reprezentanti. Z Mistrovství Evropy 

v Portugalsku přivezli bronzové medaile. Ovšem nejúspěšnějším našim sportovcem v roce 

2004 byl atlet Roman Šebrle, který na olympiádě v Athénách vybojoval zlatou medaili za 

vítězství v desetiboji. 

Na rozdíl od jiných částí naší planety v ČR proběhl uplynulý rok bez velkých přírodních 

katastrof. Takové štěstí neměli nám blízcí sousedé Slováci, jímž vichřice 19. prosince velmi 

zničila Vysoké Tatry. 

S uctivou vzpomínkou jsme zaznamenali smutné zprávy o úmrtích našich významných 

osobností, kterými bezesporu byli herci Miloslav Šimek, Helena Růžičková, Luděk Kopřiva, 

Soběslav Sejk, Jiří Cízler, režisér Karel Kachyňa a trenér našich hokejových reprezentantů Ivan 

Hlinka. 
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Souhrn událostí v obci během roku 

 

První uspořádanou akcí byla v obci sbírka tříkrálová ve prospěch Charity. Několik skupin tří 

králů se zasloužilo o získání významné finanční hotovosti ve výši 23.306,-Kč. 

V sobotu 10. ledna se uskutečnila členská schůze kopané. Že v obci je zájem o tento druh 

sportu, svědčil zcela zaplněný sál místní hospody, kam se vměstnalo přes 70 členů oddílu. 

Hostem byl předseda OFS ing. Šula. Činnost oddílu zhodnotil ve svém projevu Antonín 

Chromý. O výsledcích a působení našich mužů v 1. A třídě hovořil trenér Josef Cabejšek.  

Dne 24. 1. uspořádala svůj ples TJ Rokytnice. Vyznačoval se velmi bohatou tombolou, 

pečlivým zajištěním služeb pro návštěvníky, ale žel malou účastí. Necelých 100 přítomných 

sice odcházelo uspokojeno, ale pořadatelé byli zklamáni malou účastí. 

Lednový měsíc byl skutečně zimním pouze polovinou. Nový rok nás přivítal sice chladným, ale 

pěkným slunečným počasím s denní teplotou -6°C. I  následující dny byly stejně studené. 

V noci -10°C a více. 6. leden byl nejstudenější den v roce. U nás noční teplota klesla na -18°C, 

ale na Šumavě bylo naměřeno -26°C. Již ale 8. ledna dochází k velkému oteplení na +2°C 

odpoledne, 13. ledna dokonce vydatně prší. Návrat k zimnímu počasí nastává až v poslední 

dekádě měsíce, kdy přes den bývá kolem -6°C, v noci až -16°C. 

První kulturní akcí v únoru byl ples hasičů, konaný 7. února. Na rozdíl od plesu TJ měli hasiči 

plný sál- 170 platících hostů, kteří zde vytvořili veselou a družnou pohodu. I na tomto plese 

byla bohatá tombola. 

21. února se uskutečnil tradiční průvod masek obcí. Tentokrát bez sněhu, ale za studeného a 

větrného počasí. Pořadatelem byl oddíl kopané, ale za vydatné pomoci členů dalších místních 

organizací. I tentokrát pořadatelé zajistili prodej výrobků domácí zabíjačky, o které byl 

mimořádný zájem. Večerní „Maškarní merenda“ opět, již po několikáté skončila nezdarem. 

Přišlo pouhých 40 návštěvníků, což znamenalo pro pořádající finanční ztrátu z této akce. 

Počátek února nastal velkým oteplením, kdy teplota dosahovala za poledne až 10°C. Sníh, 

kterého bylo asi 15 cm, do pátého dne měsíce zcela zmizel. Od 8. února se ale opět ochlazuje. 

Ve dne 0°C, v noci až -10°C. Znovu sněží a nevlídné počasí trvá až do konce měsíce. Ani úvod 

měsíce března změnu počasí nepřinesl. Až do 1. dne měsíce trvá chladné počasí, kdy teplota 

v noci klesá až na -8°C. Od tohoto dne se ale výrazně otepluje. Při dnech prosluněných 

dosahují teploty až na 20°C. Na svátek Josefa se ale opět ochlazuje na 10°C, ale od 25. opětně 

sněží a denní teploty nepřesahují 3°C. 

Událost z 11. března se sice netýká naší obce, ale jistě pocitů jejich občanů. Islámští teroristé 

opět zaútočili, tentokrát ve španělské metropoli Madridu. Po výbuchu nastražených bomb ve 

čtyřech vlakových soupravách připravili o život 200 lidí a 1 500 lidí zranili.  

20. 3. se uskutečnila v pohostinství p. Krčála výroční členská schůze TJ Sokol. Na této schůzi 

byl zvolen nový výbor organizace. V hlavním projevu předseda jednoty p. Dolák upozornil na 

nutnost řešit údržbu sokolovny a vybavit ji plynovým topením, ale na tak nákladné akce nemá 

dost finančních prostředků. Přítomný zástupce krajského výboru Obce sokolské sice kladně 

hodnotil údržbu budovy, ale vymlouval se při žádosti o finanční pomoc jakkoliv naší jednotě 

pomoci.  

V první dekádě dubna, stále nebylo možno odložit do šatníku teplé oblečení. Až do velikonoc, 

které připadly na 11. - 12. dubna nebylo možno chladné počasí ignorovat, neboť teploty 

nepřesahovaly 10°C, v noci klesaly na 0°C. 

Příjemná změna počasí nastává až po velikonocích, kdy v následujících pěti dnech se oteplilo 

na 18°C. 

20. dubna přichází první jarní bouře s vydatným deštěm, který u nás neškodil, ale v Předíně a 

Opatově způsobil záplavy.  

Od 25. bylo polojasné počasí s teplotami 15°C. 

Poslední dubnový den je slunečný, ale velmi větrný s teplotou 17°C. 
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Zajímavými událostmi v obci se měsíc duben nevyznačil. Obecní úřad přijal na veřejně 

prospěšné práce v obci místní nezaměstnané občany: Jana Nováka, Rostislava Morkuse, Martu 

Tůnovou a Jarku Špačkovou. Tito, spolu se stálým pracovníkem Vladimírem Piálkem pracovali 

v obecním lese na výsadbě nových porostů a úklidu polomů. 

Za bedlivého dozoru hasičů bylo 30. dubna uskutečněno na „Profesorově kopci“ pálení 

čarodějnic. 

1. Máj se stal významným mezníkem České republiky, která se od tohoto dne stala součástí 

Evropské unie. Ve velkých městech republiky v tento den proběhly oslavy. Občané naší obce si 

důležitost tohoto dne příliš nepřipouštěli.  

Pohyblivé svátky Ducha svatého, kdy je u nás pouť, vyšly na 30. května. Stejně jako loni bylo 

pěkné a slunečné počasí, při teplotě 25°C. Oproti loňské pouti, zde byla jen polovina 

prodejních stánků. Oproti tradici se zde nekonala žádná poutní zábava. V poslední době opadl 

zájem veřejnosti tanečních zábav. Riziko, že pořádající mohou na této akci prodělat, se stalo 

velmi aktuální. 

Zaměstnanci obce v květnu provedli demontáž hlediště v kině. Budova byla upravena pro 

možnost pronájmu firmě, která slíbila zaměstnání pro místní ženy. Dále provedli úpravu kabin 

na koupališti, a to stropů a vnitřních i vnějších omítek. Firma COLAS započala s budováním 

nových chodníků na Veverce. 

Květnové počasí odpovídalo dlouhodobému průměru. Úvod, až do 6. byl velmi příjemný a 

slunečný s teplotami nad 20°C. Konec dekády byl chladnější 15°C.  

S příchodem ledových mužů se ochladilo, ale zahrádkám to neuškodilo. Po svátku Žofie, která 

dle pranostiky se připomněla vydatným deštěm, nastalo pěkné polojasné počasí s teplotami i 

nad 20°C. Žel netrvalo dlouho, po té se velmi ochladilo a dešťové přeháňky byly smíšené i se 

sněhovými vločkami. Až v závěru měsíce se oteplilo a na obloze se objevilo slunce. 

Jak již bylo uvedeno, v červnu proběhly v ČR volby do Evropského parlamentu. Naše občany 

nikterak nevzrušily, protože se do volební místnosti dostavilo pouze 204 voličů, z celého počtu 

671 oprávněných. Nejvíce hlasů u nás získala KDU-ČSL: 92 hlasů, KSČM: 55 hlasů, ČSSD: 

18 hlasů. ODS, která vyhrála suverénně v republice, v naší obci získala pouze 16 hlasů. 

Příznivce kopané v červnu vzrušovala utkání o udržení v soutěži 1. A třídy. V posledním kole 

stačilo zvítězit nad DOBRONÍNEM, abychom nesestoupili do nižší třídy. Žel, po výsledku 1:1, 

po dvouletém působení tuto soutěž opouštíme.  

Ani v tradičním turnaji Rokytnic ČR konané v Rokytnici u Přerova, jsme neuspěli, 4. místo 

v turnaji bylo zklamáním. 

V červnu byly ukončené práce na zvelebení naší osady Veverka, vybudováním chodníků. 

Pracovníci VPP prováděli práce na opravách a údržbě obecních staveb a zařízení. Též 

zajišťovali vysekávání trávy na plochách mladých lesních porostů. 

Počátek června zajistil dostatečnou nadílku vláhy, neboť 2. a 3. celé dny pršelo. 

Od 6. dne měsíce nastalo údobí teplého počasí s teplotami až 28°C. Až do 15. června teplé 

počasí vydrželo, ale občas přicházely prudké bouře, které na mnohých místech republiky 

způsobily velké škody přívalovými dešti, které se  naší obci vyhnuly. Druhá polovina června se 

vyznačovala studenými nocemi, třebaže denní teploty občas vystupovaly k 25°C, byla druhá 

část měsíce teplotně podprůměrná. 

Občasné dešťové přeháňky však blahodárně působily na veškerou vegetaci.  

V letních měsících se v obci nepřihodilo nic mimořádného, co by stálo za zaznamenání do 

kronik. Snad jen místní hasiči zažili vzrušení, když museli o žních vyjíždět k hořícím lánům 

obilí, které bylo velmi přeschlé. Místní obyvatelé využívali pěkného počasí k úpravám svého 

obydlí, nebo využívali teplých dnů k odpočinku na místním koupališti. Celá druhá polovina 

července a téměř celý srpen byli pro tento druh odpočinku ideální. Letní sezónu ukončil oddíl 

kopané zábavou na koupališti 28. srpna. Vzhledem k pěknému počasí a dostatečnému počtu 

návštěvníků se akce vydařila. 
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Počasí v prvé polovině července bylo na tuto dobu chladné s teplotami do 20°C. V polovině 

měsíce však nastala změna počasí. Až do 23. nastalo údobí s teplotami nad 30°C, po té se na 

pět dnů poněkud ochladilo, ale poslední dny července teplota opět dosahuje téměř 30°C. 

Srpnové počasí bylo opravdu letní. Odpolední teploty po celý měsíc dosahovaly 27°C a byly i 

dny s teplotami nad 30°C. Celý měsíc bylo sucho, na které si stěžovali pěstitelé brambor. Deště 

se dočkali až poslední srpnový den, ale to již byla vegetace podeschlá.  

I prvé dvě dekády září byly velmi příjemné. Slunečné dny s teplotami až 25°C skončily až 21. 

září. Následující dny již zřetelně připomněly nástup podzimu s dešťovými přeháňkami a 

citelným ochlazením. Takto nepříjemné a vlhké počasí s teplotami do 15°C trvalo až do 20. 

října. V poslední dekádě měsíce se ale velmi oteplilo. Nastalo inverzní počasí, kdy se střídaly 

dny plné slunce nebo mlhy. Teplota vystupuje opět na 20°C, a protože ani v noci neklesá pod 

8°C, začaly růst houby ve velkém množství. Konečně se dočkali houbaři své příležitosti, na 

kterou marně čekali v létě. 

V měsíci říjnu byla pro občany uspořádána diskrétní anketa, ve které mohli vyjádřit svoje 

připomínky nebo odpovědět na otázky vztahující se k dění v obci. Anketa se setkala 

s pozorností občanů. 

23. října obecní zastupitelstvo uspořádalo pro místní seniory setkání důchodců. Pečlivě 

připravená akce se setkala s pozitivním vyjádřením všech přítomných. Sešlo se na ní přes 100 

důchodců. 

Ve dnech 5. a 6. listopadu proběhly v ČR volby do krajských zastupitelstev. Celkové výsledky 

jsou uvedeny v předchozí stati. V naší obci se opětně nesetkaly se zájmem občanů, protože ze 

670 oprávněných voličů k urnám jich přišlo volit pouze 224. Opět nejvíce hlasů místní voliči 

dali KDU-ČSL a to 87, KSČM skončila druhá se 76 hlasy, vládní ČSSD pouze 27 hlasů. Ještě 

hůře u nás skončila ODS, jinde suverénně vítězící, které naši voliči dali pouze 16 hlasů. 

20. listopadu se konala výroční členská schůze TJ Rokytnice. Při této akci byl sál sokolovny 

poprvé vyhříván novým plynovým kotel. Více než plynové topení zahřál přítomné až výtečný 

guláš, který 70 účastníků chválilo. 

Počasí v listopadu bylo kolísavé. Teplé počasí, které přálo houbařům, skončilo 6. dne v měsíci. 

Prudce se ochladilo s denními teplotami pod 5°C, ale od 12. 11. je pár dnů teplých, které střídá 

studený týden, ale závěr měsíce je opět na tuto roční dobu neobvykle teplý. Ani prvá polovina 

prosince nebyla studená, ale krajinu zastírají stálé mlhy. Po polovině měsíce se sice ochladilo, 

ale sníh nenapadl. Ba ani vánoce, jak meteorologové slibovali, bílé nebyly. Naopak o 

vánočních svátcích pršelo. Na Štěpána dokonce tak hustě, že koledníkům to překazilo obvyklé 

pochůzky. Z významnějších akcí v posledním měsíci roku se konaly dvě, a to stejného dne 18. 

prosince. V hostinci u p. Krčála se konala výroční schůze hasičů a v sokolovně měli členové 

Mysliveckého sdružení Rokytnice svoji tradiční „Poslední leč“. Tentokrát, tato dříve velmi 

oblíbená akce nenaplnila sál dostatečným počtem návštěvníků. Tím více překvapilo, že na 

poslední kulturní akci roku konanou na návsi před radnicí dne 22. přišlo velké množství 

přihlížejících. Tito pod osvětleným vánočním stromkem shlédli vystoupení žáků v historické 

scéně z biblických dějin a narozeni Krista a poslechli si známé vánoční koledy, které zahrála 

místní dechovka. Protože teplota večera -6°C, přítomni kvitovali s povděkem nabídku horkého 

svařeného vína, které jim připravili členové obecního zastupitelstva. 

Tradiční zakončení roku silvestrovskou zábavou se nekonalo. Žádná z místních organizací 

neměla o pořádání zájem. 

V uplynulém roce se našim maminkám narodilo 8 dětí, z toho 3 chlapci. Nového roku se 

nedožilo 10 našich občanů. Do obce se přistěhovalo 9 lidí, ale 11 občanů se nám odstěhovalo, 

takže celkový počet obyvatel Rokytnice k 1. 1. 2005 činil 849. 
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Obecní úřad a zastupitelstvo obce 

 

Činnost obecního úřadu a zastupitelstva obce byla shodná jako minulý rok. Investice a 

vykonané práce jsou popsány v předchozí kapitole. Detailní hospodaření obce bude rozvedeno 

v následující stati. 

 

Zpráva o hospodaření obce za rok 2004 

 

Příjmy: 

 

Daně od finančního úřadu 4 855.319,- 

Poplatek za likvidaci TDO 346.802,50 

Poplatek ze psů 16.600,- 

Poplatek za veřejné prostranství 33.590,- 

Poplatek za hrací přístroj 20.000,- 

Správní poplatky 38.940,- 

Dotace neinvestiční ze SR od KÚ 188.140,- 

Dotace na volby do EP 36.590,50 

Dotace na volby do krajských zastupitelstev 13.740,90 

Dotace na VPP 165.545,- 

Dotace na mzdy pro ZŠ 3 287.000,- 

Dotace na vzdělávání ZŠ 7.000,- 

Dotace od obcí na žáky 100.016,- 

Dotace od KÚ Vysočina na SDH 29.550,- 

Dotace na rekonstrukce ŠJ 100.000,- 

Dotace na úpravu Veverky 200.000,- 

Dotace zabezpečení OÚ, knihovny, učebny 15.850,- 

Dotace na školní zařízení 700,- 

Splátky půjček od obyvatel FRB 215.836,65 

Příjmy u lesů 364.799,- 

Příjmy za odebranou vodu a stočného 247.887,50 

Příspěvek od rodičů na MŠ 20.320,- 

Příjem ZŠ (kroužky, školní družina) 14.250,- 

Příjem v knihovně, internet 1.300,- 

Příjmy z úroků FRB 30.507,46 

Příjmy z pronájmu bytů 88.620,- 

Přeplatek plynu 1.433,50 

Příjem z tříděného odpadu 8.994,- 

Příjmy vnitřní správy 113.377,50 

Příjem ze sankčních plateb 1.500,- 

Příjmy z pronájmu 137.821,50 

Vratky minulého roku, el. proud 15.375,50 

Příjmy z úroků 6.354,76 

Příjmy z fin. vypořádání (plynofikace) 1.633,- 

Příjmy z prodeje pozemků 52.500,- 

Celkový příjem obce za rok 2004 10 777.894,27 
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Výdaje: 
 

Pěstební činnost, lesy 88.414,50 

Příspěvek ESOM 362,- 

Oprava a údržba komunikací 773.920,50 

Náklady na osobní dopravu, autobusy 86.671,- 

Náklady na provoz vodovodu 257.938,50 

Kanalizace 38.709,40 

ZŠ-převod dotace na mzdy 3 828.570,- 

ZŠ-střecha 269.154,- 

ZŠ-dotace obcím na žáky 158.390,- 

Základní škola 14.049,- 

Školní jídelna 407.020,50 

Školní družina 700,- 

Obecní knihovna 26.785,28 

Kultura (setkání důchodců, turnaj Rokytnic) 45.611,50 

Veřejný rozhlas 35.477,- 

Kultura 6.615,- 

Tělovýchovná činnost 124.749,60 

Půjčky z FRB obyvatelstvu 74.970,- 

Byty na MŠ 64.479,80 

Opravy veřejného osvětlení + elektřina 119.624,- 

Pohřebnictví 8.559,- 

Změna územního plánu 18.653,25 

MIKROREGION-Podhůří Mařenky 13.322,- 

Sběr a svoz TKO 344.948,70 

Nebezpečný odpad 21.071,- 

Péče o vzhled obce + mzdy pro VPP 270.364,10 

Požární ochrana 98.395,55 

Zastupitelstvo obce 615.072,- 

Volby do zastupitelstva kraje 13.740,90 

Volby do EP 36.590,50 

Činnost místní správy 1 538.633,46 

Výdaje z finančních operací 15.164,50 

Daň z příjmu právnických osob 118.730,- 

Vratka dotace z roku 2003 5.286,40 

Celkové výdaje v roce 2004 9 540.742,94 

 

 

Rozdíl příjmů a výdajů činil :     1 237.151,33 Kč 

 

Zpráva o činnosti základní a mateřské školy 
 

Uběhl prvý rok od vstupu obou škol pod jedno ředitelství, sloučením základní a mateřské školy. 

Ředitelce Mgr. Zdeňce Chaloupkové sloučení přineslo sebou mnoho práce a starostí navíc, ale 

funkci zvládla. Toto potvrdila závěrečná zpráva školní inspekce, která naši školu zhodnotila 

velmi kladně. 

V prvé polovině roku navštěvovalo základní školu 79 dětí. V druhé polovině roku, kdy začal 

nový školní rok, navštěvuje školu jen 72 dětí. Úbytek žáků sebou přináší problém. Aby 
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nemusela doplácet na snížený počet žáků, musí redukovat počet tříd. Znamená to, že od 

příštího ročníku budou v jedné ze tříd 2. ročníky žáků. Tím, že dosud máme 5. tříd, každý 

ročník vlastní učebnu, jsou ideální podmínky pro výuku. Ve třídách je 13-17 dětí, což 

umožňuje individuální práci se žáky méně nadanými. 

Mimo výuky základního vzdělání zavádějí se na škole další nové metody vzdělávání. 

Kterými jsou: 

Projektové vyučování 

Tematické vyučování 

Prvky DALTONSKÉ školy 

ARTERAPIE 

Práce na PC 

Projekt škola a míče atd. 

Žáci též navštěvují nepovinný předmět náboženství. Výuka probíhá ve dvou skupinách a 

vyučovacími jsou p. farář PETRUCHA a pí. Svobodová. Naše škola se také zabývá důrazem na 

mimoškolní činnost žáků v různých zájmových kroužcích. O těch je již psáno v zápise do 

kroniky v minulém roce. Žáci 3. a 4. ročníku navštěvují v zimních měsících kurz plavání, ve 

kterém se všichni naučí plavat. Připočte-li se k uvedeným činnostem žáků ještě nacvičování 

různých vystoupení pro místní kulturní akce je zřejmé, že místním žákům na nudné poflakování 

mnoho času nezbývá. I proto v naší obci se děti nedopouštějí závažné trestné činnosti. 

Při ZŠ nadále pracuje školní družina, kde mnozí žáci tráví volný čas do 15.30 hod. Přespolní 

žáci zde tráví volný čas do příjezdu autobusu. 

V mateřské školce se výchovou a starostí o svěřené děti zabývají již řadu let zkušené učitelky 

Zdeňka Kadrnožková a Lenka Balounová. Kvalitní a zdravá jídla pro školní strávníky 

připravují kuchařky pí. Hanzalová a Kašpárková. 

Provoz školních budov a jejich údržbu zajišťuje společně s ředitelkou p. starosta Josef 

Herbrych. Mimo běžných oprav, byla v letních měsících provedena rozsáhlá úprava školní 

kuchyně, která si vyžádala platbu téměř 400.000,-Kč. Obec obdržela na uvedenou akci státní 

dotaci ve výši 100.000,-Kč. 

 

Výsledky hospodaření místního zemědělského družstva 
 

Rok 2004 byl pro zemědělství příznivý. V květnu a červnu bylo poměrně vlhké počasí, které 

přálo veškeré vegetaci. Naopak druhá polovina léta byla suchá, což bylo vhodné pro sklizeň. 

Výnosy obilí byly nadprůměrné, což zemědělcům až tolik nepomohlo, protože tím klesly 

výkupní ceny obilovin. Po žních bylo vykoupeno pouze množství na pokrytí pohledávek 

obchodních partnerů. Později se stalo obilí téměř neprodejné. Cena krmného obilí stála kolem 

200,- / q, potravinového o 50,-Kč více. Vzhledem ke skutečnosti, že ceny vstupů se každoročně 

zvyšují, protože stoupají ceny nafty, hnojiv, el. energie a služeb, dostává se družstvo do 

značných ekonomických problémů. 

ZD v Rokytnici hospodařilo v tomto roce na 872 ha zemědělské půdy, na které pěstovali: 

Ozimá řepka - osev 70 ha s výnosem 37,74 q/ha 

Ozimý ječmen - oseto 64 ha s výnosem 54,17 q/ha 

Jarní ječmen - oseto 96 ha s výnosem 48,22 q/ha 

Ozimé žito - oseto 80 ha s výnosem 61,92 q/ha 

Jarní triticale - oseto 7,8 ha s výnosem 46,30 q/ha 

Na zbývajících plochách byly pěstovány brambory, kukuřice na siláž, jetel jednoletý, kostřava 

luční, pícniny na orné půdě a bob. 

V živočišné výrobě se ZD nadále zabývá chovem dojnic v počtu 155 ks a mladého skotu 

s počtem 160 ks. Dále se družstvo zabývá chovem prasat.  
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Zemědělské družstvo Rokytnice v současné době zaměstnává 27 pracovníků, z nichž pouze tři 

nedosáhli 40 roků života. Naopak 16 pracovníků již překročilo svoji padesátku. 

Statutárními zástupci uvedeného družstva jsou: 

Jan Nosek: ve funkci předsedy představenstva 

Ladislav Jabůrek: ve funkci místopředsedy 

Členy představenstva jsou: 

Miloš Veselý 

Antonín Štork 

Štěpán Špaček 

 

Činnost sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici 

 

Následující informace pro zápis do kroniky poskytl Petr Nováček, současný starosta hasičského 

sboru.  

Vzhledem k situaci, že oba hasičské vozy jsou staré, bylo nutno se jim celoročně věnovat se 

zvýšenou péčí při údržbě na zajištění pohotovosti. Oba vozy byly doplněny majáky a couvacím 

alarmem. 

Běhen roku hasiči vyjeli ke čtyřem zásahům. Dvakrát hasili požáry přeschlých obilních lánů u 

Chlístova a Štěměch.  Nejvýznačnějšího zásahu se zúčastnili v Markvarticích, kde 12. září 

hořel motorest „u BENA“. Zde vydatně pomohli profesionálním hasičům z Třebíče. Poslední 

výjezd k hořícímu stohu slámy byl zbytečný, neboť spálení stohu bylo předem povoleno. 

Zásahová jednotka místního sboru se během roku zúčastnila řady soutěží, v nichž většinou se 

umísťovala uprostřed výsledků soutěžících sborů. Zvítězit se jí podařilo pouze na okrskové 

soutěži konané 23. května na našem starém hřišti. Z dalších aktivit hasičského sboru je třeba 

připomenout přípravu a pořádání plesu. Konal se 7. února a byl velmi zdařilý.  

23. dubna provedli hasiči vyčištění koupaliště před novým napouštěním. Následující den 

provedli v celé obci sběr starého železa, třebaže po celý den bylo nepříjemné deštivé počasí. 

Na ukončení letní sezóny si členové SDH uspořádali 30. srpna zaslouženou odměnu v podobě 

pečeného selete a při soudku piva. Zde prý dokázali, že mimo hašení požárů dokážou velmi 

hasit i žízeň. 

 

Provozovna místního Horáckého kovodružstva 

 

Před zápisem do kroniky o hospodaření podniku jsem s vedoucím provozovny p. Antonínem 

Chromým absolvoval prohlídku všech dílen. Během pouhého roku se zde změnilo mnoho ve 

prospěch pracovních podmínek. Nezměnila se sice náplň práce podniku, ale velmi podstatně 

všechna pracoviště. Příčinou zlepšení pracovního prostředí bylo uvedení do provozu nové haly, 

v listopadu tohoto roku. Moderní hala je dostatečně světlá a ve všech parametrech splňuje 

dobré pracovní podmínky. Je vybavena i pojízdným jeřábem pro manipulaci s těžšími břemeny. 

Tato hala byla vybudována bez přerušení pracovního provozu firmami PKD DAČICE a 

Třebíčskou stavební. Náklady nové haly činily 9 miliónů Kč. Do této nové haly byly převedeny 

všechny svařovací boxy, které ve staré dílně nevyhovovaly normám bezpečnosti práce. Co se 

týče strojového vybavení, provozovna byla doplněna mohutným ohraňovacím lisem, který je 

schopen i ohýbat velmi silné plechy. Je ovládán programově s numerickým zadáváním úkonů. 

Uvedený stroj nahradil staré strojní ohýbačky. Hospodářské výsledky provozovny vzrostly na 

35 mil. hrubé výroby. Podstatně proti minulému roku se zvýšil i zisk, který za rok 2004 činil 

7,5 mil. Kč, aniž by se příliš zvýšil počet pracovníků provozovny. Koncem roku zde pracovalo 

38 stálých pracovníků, z toho 5 žen. 
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Činnost a výsledky oddílu kopané 

 

Nejsledovanějším, ale též nejvíce diskutovaným sportem v obci je fotbal. Oddíl kopané má 

nadále v soutěžích 4 družstva - mužstvo, dorost a mladší i starší žáky. Největší zájem příznivců 

kopané v sezóně 2003 - 2004 byl upřen na soutěž mužů, ve které naši bojovali o udržení v 1. A 

třídě. Žel nepodařilo se to, neboť naše mužstvo skončilo na 12 místě ze 14 účastníků a 

sestoupilo. Družstvo dorostu na jaře hrálo dobrý fotbal, ale bodové manko z podzimu 

předchozího roku způsobilo, že skončili s 24 body na 8. místě z 11 účastníků soutěže. Nejvíce 

spokojenosti na jaře nám poskytovali starší žáci. Nakonec svoji soutěž suverénně vyhráli s 53 

body a impozantním poměrem branek 112:14. Škoda, že jejich trenéři Jan Sochna a Ladislav 

Fučík skončili s trenérskou činností. Mladší žáci skončili na 6. místě, ale vzhledem k jejich 

nízkému věku i to byl úspěch. Podzimní soutěže našich oddílů začaly pod vedením již jen 

šestičlenného výboru, jehož předsedou byl Antonín Chromý. Další bývalí členové z různých 

důvodů odstoupili. Začátek nové sezóny, tentokrát již v 1. B třídě, odehráli naši muži dobře. 

Prvá tři utkání vyhráli. Následovala pak ale utkání, kde zcela zklamali. Po nedůstojné prohře 

v ŠEBKOVICÍCH 1:4 skončili u mužstva trenér Josef CABEJŠEK i vedoucí Karel Hrůza. 

Nahradila je dvojice František Svoboda, jako trenér a Jaroslav RUSSMANN. Po uvedených 

změnách se výkon mužstva zlepšil, hlavně snahou o výsledek. Podzimní část soutěže ukončilo 

naše mužstvo s 24 body na 2. místě. Více úspěchů našemu fotbalu připravilo družstvo dorostu. 

Důsledná a cílevědomá práce trenérů prof. Aloise Nováka a Ivana PIÁLKA se projevila ve hře 

našich hráčů. Dorostenci vyhráli soutěž podzimní části, když ze třinácti zápasů získali 36 bodů, 

při poměru branek 63:13. Vzhledem k tomu, že je zajišťována péče o vývoj žáků, není třeba se 

obávat, že v budoucnu budeme mít nouzi o vlastní hráče. Největším problémem při zajišťování 

činnosti oddílu jsou finance. Každoročně se výdaje zvyšují a místní kopaná nemá bohatého 

sponzora jako jiné oddíly. V roce 2004 náklady na činnost oddílu činily 326.000,-Kč. Nejvíce 

oddíl stála doprava autobusy a cestovné hráčům bydlícím mimo Rokytnici. 

 

Činnost Mysliveckého sdružení Rokytnice 

 

V roce 2003 došlo k transformaci honebního společenství a mysliveckého sdružení. Z místního 

mysliveckého sdružení odešli členové za ŠTĚMĚCH, kteří chtěli mít vlastní honitbu. 

Od 1. 4. 2003 byla uznána místnímu sdružení honitba o celkové výměře 1 271,5 ha. Z této 

výměry je 357 ha lesa, 871,7 ha zemědělské půdy, 9,3 ha vodní plochy a 33,5 ha ostatních 

ploch. Výměra uznané bažantnice činí 60,7 ha. 

V současné době má sdružení 14 členů, kteří se pravidelně každý měsíc scházejí na schůzi. Zde 

řeší případné problémy, organizují činnost a brigádnické práce. V roce 2004 odpracovali 

členové sdružení 727 hod. zasloužené práce. Sázeli smrčky, opravili dvě bažantí voliéry, 

zhotovili novou kazatelnu, seník a vybudovali dvě umělé nory. Zajišťovali krmení a v zimě 

jeho rozvoz na přikrmování zvěře. Starali se o výcvik loveckých psů. V současné době má 

sdružení dva ohaře a dva norníky se zkouškami. 

V závěru roku 18. prosince, uspořádali myslivci pro veřejnost tradiční „Poslední leč“. Tato se 

vyznačovala bohatou tombolou, kterou byla většinou zvěřina. Škoda těch 11 zajíců, protože 

v přírodě je jich málo. Ovšem členové sdružení přísně ctí stanovený plán odlovu zvěře na své 

honitbě. V roce 2004 ulovili 29 ks srnčí zvěře, 15 zajíců, 8 ks černé zvěře, 12 lišek, 10 koček, 4 

kuny a 85 bažantů, které si sami odchovali ve voliérách. Do výkupu prodali 83 kg zvěřiny. 
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Výsledky činnosti České obce sokolské 

 

Tato organizace směřuje svoji činnost do údržby sokolovny a zajišťování soutěží ve stolním 

tenise. Do vybavenosti sokolovny bylo letos instalováno nové plynové vytápění sálu i všech 

místností. Na další nutné úpravy již nebyly peníze. 

Co se týče sportovní náplně organizace, což jsou soutěže ve stolním tenise, si obě družstva 

vedla úspěšně. Mužstvo A, které soutěží v nejvyšší okresní soutěži, skončilo druhé se ziskem 

61 bodů jako vítěz soutěže. Před zahájením nové sezóny si A mužstvo dalo cíl postoupit do 

krajského přeboru. Před koncem roku v nově rozehrané soutěži vedou tabulku a zdá se, že 

vytčený cíl bude splněn. Toto říká vedoucí družstva p. František Svoboda. 

Družstvo B, které hraje nejnižší okresní soutěž, skončilo na 5. místě. Není to ale neúspěch, 

neboť v družstvu hrají 3 hráči ve věku do 17 roků, kteří do budoucna jsou příslibem. 

Kromě mistrovských soutěží pořádá oddíl „o Vánocích“ turnaj i pro neregistrované zájemce, 

aby si každý mohl zahrát tento oblíbený sport. Pro činnost celé organizace je důležité, že její 

představitelé: místní funkcionář České obce sokolské, předseda Miroslav Dolák, jednatel Pavel 

Barták a pokladník Josef Hakl, pro vedený sportovní oddíl obětavě pracují. 

 

Zpráva o činnosti Tělovýchovné jednoty Rokytnice 
 

Tělovýchovná jednota byla vždy velmi iniciativní v pořádání kulturních a sportovních akcí 

v obci. V poslední době opadl zájem veřejnosti navštěvovat kulturní akce. Výbor jednoty byl 

nucen, vzhledem k nezájmu občanů, omezit kulturní akce, které někdy končí finanční ztrátou. 

Např. na tradiční ples jednoty, dříve velmi navštěvovaný, přišlo letos ani ne 100 lidí. Po 

zaplacení hudby a dalších výdajů byl zisk nulový. 

Tak jako v předchozích létech, členové jednoty vydatně pomohli oddílu kopané s přípravou a 

zajištěním průvodu masek na konci masopustu. V dubnu a květnu provedli své pomocně 

rozsáhlou úpravu tenisového kurtu, který pak po celou sezónu udržovali v dobrém stavu. 

13. června uspořádali členové jednoty cyklo - turistický výlet do Sokolí. 

29. - 30. července se družstvo naší TJ zúčastnilo volejbalového turnaje ve ŠTĚMĚCHÁCH. 

5. srpna jednota připravila turnaj v nohejbalu za účasti šesti družstev na sokolské zahradě. 19. 

srpna organizovala žákovský turnaj v kopané zvaný „Mařenka cup“, za účasti 6 družstev žáků 

ze sousedních obcí. Sportovní aktivity této sezóny ukončila jednota uspořádáním turnaje 

v odbíjené 26. srpna na sokolské zahradě.  

Zajímavou akci zajistil výbor jednoty koncem listopadu. Byl to zájezd do Hrotovic, na 

sportovní relaxační večer. Účastníkům zde byla pronajata sportovní hala a bazén. 

Mimo uvedené akce zajišťovala TJ během roku provoz posilovny, cvičení žen a sálovou 

kopanou. Pomohla organizačními a finančními opatřeními rozjet pro chlapce FLOORBAL 

v sokolovně.  

Předsedkyně jednoty pí. ing. Sylva ZERZÁNKOVÁ pro zápis do kroniky dále sdělila, že TJ 

udržuje výbornou spolupráci se všemi organizacemi v Rokytnici. 

 

Zpráva o činnosti Červeného kříže v Rokytnici 
 

V současné době čítá místní organizace ČČK v Rokytnici 78 členek. Výbor se skládá z 9 

členek, z nichž hlavní funkce zastávají: předsedkyně Anna Janíková, místopředsedkyně Anna 

Haklová a pokladnicí je Marie Kalendová. 

Činnost organizace je zaměřena především do oblasti zdravotní, sociální, humanitární a 

kulturní.  

V měsíci únoru členky uspořádaly tradiční dětský karneval v místní sokolovně. Na programu se 

podílely rovněž učitelky mateřské a základní školy. Děti se příjemně vydováděly za doprovodu 
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místní hudby HGB. Členky ČK pro ně připravily různé hry a soutěže. Nechyběla ani bohatá 

tombola a občerstvení. Pobavit se přišly i děti z okolních vesnic. Na finanční zajištění této akce 

byly požádány i ostatní organizace v obci, které žádosti vyhověly. 

Při příležitosti významných životních jubileí navštívily členky 20 místních občanů. 

Poblahopřály jim a předaly malý dárek. 

Zdravotní a sociální činnost zaměřují členky na pomoc starým a nemocným občanům. 

Při návštěvě s nimi pobesedují, a dle potřeby vypomohou drobnými pracemi, zdravotní pomoci, 

zajištěním léků apod. I bývalé naše občany, kteří jsou v domově důchodců, rovněž navštěvují. 

V humanitární pomoci se zaměřují na pomoc postiženým a potřebným lidem. Finančně přispěly 

na pomoc při zemětřesení v Jihovýchodní Asii. 

V závěru roku veřejně poděkovaly našim občanům, kteří darovali krev. 

 

Akce pěveckého sboru ROSA 

 

Seznam veřejných vystoupení pěveckého souboru ROSA předala pro zapsání do kroniky jeho 

vedoucí pí. Jiřina HLOUCHOVÁ. 

V letošním roce jsme zpívali při několika svatebních obřadech: 2x v Rokytnici, 2x v bazilice 

sv. Prokopa a 1x na JEJKOVĚ v Třebíči, a také v Horním Újezdě. V našem kostele ROSA 

zpívala na Boží hod velikonoční a následující neděle v OKŘÍŠKÁCH, BENETICÍCH, Horním 

Újezdě a ve STARČI.  

V květnu jsme byli pozváni na mši maturantů Katolického gymnázia do třebíčské baziliky. Pak 

následovalo vystoupení o pouti v Rokytnici a začátkem června jsme zazpívali v Dukovanech- 

při setkání starostů a hejtmanů.  

Zpěvem jsme obohatili „Mariánskou mši“ v PŘIBYSLAVICÍCH a mši u příležitosti prvního 

svatého přijímání v Rokytnici. Dvakrát jsme zpívali při vítání nových občánků do života. 

Po letních prázdninách nás čekalo vystoupení na třebíčském náměstí na akci „Darovaná cihla“.  

23. října jsme zazpívali našim seniorům na „Setkání důchodců“. 

Potom již jsme se věnovali nacvičování programu na koncerty o Vánocích. V našem kostele 

jsme zpívali jak na Boží hod, tak i na Štěpána. Následující neděle jsme zpívali při mších 

v Horním Újezdě, OKŘÍŠKÁCH a sousední STARČI. 

Pěvecký sbor ROSA zkouší pravidelně každý pátek a neděli v obřadní síni na Obecním úřadě. 

 

 

 

Zápis schválen na schůzi zastupitelstva obce dne: 

 

 

 

 

Starosta obce: Herbrych 

 

 


