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Co nového ve škole 
a školce

Ze života spolků

Vánoce v Rokytnici
Potemnělou obcí září světýlka, na návsi se tyčí vánoční strom a za ním betlém.
Zde dvě vyřezané postavy s kozlíkem stojí u jesliček, ty jsou ale zatím prázdné.
Inu, nezbývá nic jiného než čekat. Nejkrásnější období celého roku je tady.
Přejeme vám, abyste si vánoční svátky užili nejlépe, jak to bude možné.

Dále uvnitř:

Ohlédnutí se do časů minulých Vánoční zamyšlení faráře Jana

Vánoční receptyKomunální volby 2022
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Zároveň i ukrajujeme poslední dny z roku 2022. Jaký uplynulý rok byl, toť na
subjektivním pohledu každého z nás. Po dvou letech ovlivněných nemocí
Covid-19 jsme se mohli postupně vracet k běžnému životu, nicméně objevily
se problémy nové. Nacpat dvanáct měsíců do jednoho odstavce není možné.
Prosím tedy, sáhněme každý do své paměti a vzpomeňme si na ty hezké
okamžiky, které rok plný dvojek přinesl.
Doufáme, že rok 2023 prožijete ve zdraví a s úsměvem na tváři!



rokytnicenadrokytnou.cz

Rokytnice nad Rokytnou

Milí spoluobčané,

po komunálních volbách jsem naskočil v pozici starosty do rozjetého vlaku, nebo spíše
rychlíku. Průběh kanalizace, příprava jídelny u mateřské školky, úpravy v sokolovně a nové
výběrové řízení areálu koupaliště. K tomu všemu převzetí dokumentace obce a ukončení
projektů v minulém zaměstnání. První měsíc byl opravdu hektický.

Jsem ale velmi rád, že přebírám pomyslné žezlo po akčních starostech, kteří se snažili
zvelebovat naši obec, a že mám opravdu na co navazovat. Mám hodně elánu a vidím
spoustu příležitostí, jak Rokytnici dále pousnout o kus dopředu. Je to pro mě čest a poslání
a díky tomu, že mám kolem sebe schopný tým, jak v osobách zvolených zastupitelů, tak
také v místních spolcích, věřím, že se nám bude společné dílo dařit. 

Budu také velmi rád za vaše podněty a zpětnou vazbu na to, co se v obci děje. 
Vaše podněty a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu
starosta@rokytnicenadrokytnou.cz, případně formou SMS na telefonní číslo 728 350 802.
Nicméně budu velmi rád, když záležitosti k řešení, prodiskutujeme osobně v kanceláři
úřadu (pokud možno po předchozí telefonické dohodě).

Podzim nepřinesl covidová omezení, jak se dalo očekávat, proto jsme mohli v listopadu
společně oslavit třiatřicet let života v demokracii lampionovým průvodem a v závěru
měsíce se setkat se seniory v sokolovně. Začátkem prosince jsme oslavili svátek svatého
Mikuláše, který přišel do Rokytnice nadělit dětem, ale také rozsvítit náš krásný vánoční
strom a betlém, bez kterého si už advent a nadcházející Vánoce ani nedokážeme
představit. Srdečně vás zvu na další akci, a to na vánoční dostaveníčko ve čtvrtek 22. pro-
since v sokolovně, kde připravujeme výstavu betlémů a chybět nebude ani ochutnávka
vína, občerstvení a tvořivé dílny pro děti. Na návsi si pak zanotujeme koledy společně s
dechovou hudbou Horané. V závěru roku, 30. prosince, se můžeme setkat při společném
tradičním výstupu na horu Mařenku.

Přeji nám všem pokojné dny adventního času a kouzlené vánoční svátky, pevné zdraví
a mnoho radosti v kruhu svých blízkých.

Slovo starosty
ÚVODEM

Stanislav Štork
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NOVINKY Z ÚŘADU MĚSTYSE

Probíhající a plánované
investiční akce v obci
Kanalizace
     Letošní rok byl v naší obci ve znamení rozkopaných komunikací a dopravních omezení.
Bohužel, bez těchto peripetií bychom nemohli zrealizovat, za poslední dobu jednu z nej-
větších dotovaných investičních akcí, a to rekonstrukci velké části kanalizačních stok,
v celkovém objemu cca 51,5 milionů korun. Po dokončení této stavby, budou v re-
konstruovaných úsecích svedeny dešťové vody do řeky Rokytné a splašky doputují
odděleně do čistírny odpadních vod. V současné době je stavba kanalizace ve své
závěrečné fázi, zkraje příštího roku budou dokončené předepsané zkoušky, budou
zprovozněné technologie. Termín dokončení a kolaudace je v plánu koncem měsíce
února 2023, poté bude možné napojit domovní přípojky na vybudovanou kanalizaci.

Chodníky
     Paralelně s budováním kana-
lizace je realizována akce, která
je též dotována, a to výstavba
chodníků v úseku od školní
zahrady směrem na Veverku.
Náklady na tuto stavbu jsou 4,8
miliony korun.
V rámci této stavby je též
budováno nové veřejné osvětlení
a příprava pro datové rozvody.

Multifunkční hřiště
      Jistě si někteří z vás všimli, že za sokolovnou už není tenisový kurt a část asfaltové
plochy je také odstraněna. Probíhá zde totiž výstavba nového multifukčního sportoviště
s umělým travnatým povrchem, přičemž rozměry hřiště budou velkolepé, a to 46m x 22m.
Hřiště ocení zejména žáci školy a školky, kteří to budou mít na sportoviště opravdu blízko.
V neposlední řadě předpokládáme a zároveň doufáme, že hřiště budou hojně využívat
nejen stávající spolky, ale že se vytvoří nové party nadšenců, které si rády pravidelně
zahrají volejbal, florbal, tenis, či basketbal. Stavebníkem této akce je Tělocvičná jednota
Sokol Rokytnice nad Rokytnou, přičemž financování stavby je z valné většiny podpořeno
dotačním titulem Národní sportovní agentury. Můžeme se tedy všichni těšit, že v květnu
následujícího roku zahájíme sportovní sezónu na novém hřišti.
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NOVINKY Z ÚŘADU MĚSTYSE

Nová kuchyně a jídelna
     S architekty nyní tvoříme
studii modernizace stávající
školní jídelny a kuchyně. Rádi
bychom vytvořili prostory, které
budou sloužit ke stravování nejen
našich školáků, ale také ostatním
obyvatelům naší obce, kteří
například dnes musejí využívat
stravovacích služeb v okolí. 
Nová jídelna by měla mít
reprezentativní interiér, aby
mohla též sloužit pro různé
oslavy, rauty či rodinné sešlosti.

Sokolovna
     Po nabytí sokolovny do vlastnictví obce, stojíme před velmi těžkou otázkou, jak moc
investovat do oprav, zda ponechat proporce budovy ve stávajících intencích, nebo se
pustit do zásadní rekonstrukce, nebo dokonce oživit vizi postavení nové multifunkční
budovy. Bohužel se však nyní nacházíme v nejisté době, kdy netušíme, jakým způsobem se
vyvine ekonomická situace v Evropě, potažmo jaké budou možnosti čerpání dotací, ceny
materiálů a energií a podobně. Z tohoto důvodu se budeme prozatím držet hesla „lepší
vrabec  v hrsti, než holub na střeše“. Postupně doplňujeme vybavení sokolovny, jak
kuchyňského vybavení, tak cvičebních pomůcek, nářadí apod. V lednu proběhne zateplení
stropů foukanou tepelnou izolací, projektant nyní zpracovává projektovou dokumentaci
optimalizace vytápění.
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Komunální volby 2022
UDÁLO SE

KDU-ČSL

KSČM
Volební účast

60,03%

69,96 %

30,04 %

   Ve dnech 24. a 25. září se napříč
Českou republikou uskutečnily volby do
obecních zastupitelstev, ve třetině
volebních obvodů i volby senátní. 

Do voleb v naší obci byly v letošním roce
podány dvě kandidátní listiny - KDU-ČSL
a KSČM. 

Kandidátní listina lidovců získala necelých
70 %, což ji vyneslo osm zastupitelských
mandátů, KSČM se ziskem 30 % má v ak-
tuálním volebním období tři zastupitele.

Na ustavující schůzi 15. října byl starostou městyse zvolen Stanislav Štork,
místostarostkou pak Jana Štefánková.
Kromě dvou výše zmíněných jmen jsou členy aktuálního zastupitelstva známé tváře
i nováčci. Najdeme zde například dva bývalé starosty, Věru Václavkovou a Josefa
Herbrycha, nechybí také dlouholetí zastupitelé jako Martin Špaček, Radek Šulc, František
Svoboda a Jaroslav Machoň. Novými členy jsou Libuše Sochnová, Rostislav Musil a Petr
Herbrych.

Zleva: Martin Špaček, Rostislav Musil, František Svoboda, Libuše Sochnová, Jaroslav Machoň, 
Josef Herbrych, Stanislav Štork, Petr Herbrych, Jana Štefánková, Radek Šulc, Věra Václavková
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UDÁLO SE

10. výročí rozhledny na Mařence

Lampiónový průvod
        Báli jsme se deště a on přišel sníh , nás to ale od průvodu
s lampióny neodradilo. Památku 17. listopadu přišlo oslavit
mnoho našich občanů, děti statečně plnily úkoly po cestě
potemnělou Rokytnicí, na světelných lampách poznávaly
symboly české státnosti, dokonce se potkaly i s Karlem IV.,
Marií Terezií, T. G. Masarykem i Václavem Havlem. Na závěr
akce zazněla Modlitba pro Martu a česká hymna. A pak jsme
se všichni běželi rozehřát do sokolovny na gulášek a pivko,
co nachystali naši myslivci.

     Vinou onemocnění Covid-19 se tato akce uskutečnila
naposledy v roce 2019, a tak chuť sejít se se svými známými,
prohodit pár slov a pobavit se byla nesmírně veliká.
Zhruba 80 našich dříve narozených spoluobčanů se v sobotu
odpoledne setkalo v prostorách rokytnické sokolovny, kde
mohli společně zavzpomínat na léta minulá či podebatovat,
jak se v poslední době mají.
Program přítomným zpestřily děti z mateřské školy se svým
pásmem písniček, o úvodní slovo se postaral starosta
Stanislav Štork s místostarostkou Janou Štefánkovou
a zúčastnění též mohli poznat nové i již známé tváře
zastupitelstva, které o seniory po celou dobu akce pečovaly.
Hudební doprovod nám letos zajistila paní Pavla Vídeňská
z Předína, za což velice děkujeme, bylo to skvělé! Stále plný
parket naznačoval, že se všichni dobře baví! 
Veliký ohlas sklidily i připravené novinky – tombola, expozice
modelů pana Miroslava Šafránka a výstava téměř šesti set
fotografií mapujících život v našem městyse v dobách
minulých i v současnosti.

     Na státní svátek 28. října tomu bylo deset let, co se za
chladného počasí a deště slavnostně otevřela rozhledna na
Mařence. Tento rok nám, až na pořádnou mlhu, počasí přálo,
desáté narozeniny dvaatřicet metrů vysoké rozhledny se
vydařily!
Přesně v pravé poledne svátečního dne se obyvatelé obcí
Mikroregionu Podhůří Mařenky sešli na nejvyšším bodě
třebíčského okresu a společně oslavili 10. výročí od otevření
rozhledny. Při této příležitosti bylo též představeno dílo
kovářských mistrů, a to kovová plastika anděla, jež
symbolizuje dle pověsti zabitou dívku Marianu, podle níž je
sedmi set jedenáct metrů vysoká hora pojmenována.

Setkání seniorů
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   Podobně jako v předchozích letech, i letos si v před-
večer svého svátku našel svatý Mikuláš cestu do
Rokytnice, aby nám na návsi pomohl rozsvítit vánoční
strom a betlém.
Oproti minulému roku se Mikulášova družina o něco
rozrostla, taky již během večera se čertům dobrovolně
přihlásilo několik hříšníků s černým svědomím za
uplynulé měsíce. Úbytek obyvatel jsme ale nakonec
nezaznamenali. Po návštěvách předchozích obcí již
byla peklo zaplněno, a tak se všichni vrátili do svých
domovů.
Čekání na Mikuláše s anděly a čerty zpříjemnil
přítomným dětský sbor Rosička se svými písněmi a ú-
vodní slovo pronesli starosta Stanislav Štork a kněz
Jan Krbec. A jelikož se všechny děti zapřísáhly, že po
celý rok 2023 budou jen a pouze hodné, dostalo se
jim sladké odměny.

Rozsvěcení vánočního stromu a betlému

Nač se můžete dále těšit?
Vánoční čas vám zajisté zpříjemní VÁNOČNÍ DOSTAVENÍČKO ve čtvrtek 22. prosince.
Od 16.00 do 20.00 se budete moci se svými blízkými setkat v prostorách rokytnické
sokolovny, kde bude výstava betlémů a ukázka řezby, budete moci okusit různé druhy vína
a dát si něco k zakousnutí, a také se budete moci vyfotit ve vánočním fotokoutku. Nebude
chybět ani vánoční dílna ZŠ Rokytnice a místní školáci vám zazpívají pár vánočních písní.
Koledy zazní i na návsi, a to posléze od zhruba 19.30 v podání dechové hudby Horané. 

Na hoře Mařence se letos slavilo, tamní rozhledna měla desáté narozeniny. Právě
VÝSTUPEM NA MAŘENKU 30. prosince uzavřeme rok 2022. Přidáte se na výšlap s námi?
Společný odchod je naplánován na 10.00 z návsi, po příchodu zpět do Rokytnice bude
připraven guláš a pro děti odměna za to, že cestu zvládly!

Hned první lednový víkend nás čekají tři králové. Mudrci z východu se k nám v rámci
každoroční TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY vypraví v sobotu 7. ledna, druhý den jste zváni do
kostela Narození Jana Křtitele na TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ s pěveckým sborem
Differo a Rosičkou.

A kde jinde se pobavit než na plesech? Na ty své vás srdečně zvou místní fotbalisté a ha-
siči. V pátek 13. ledna zahraje skupina The Feet na ROCKOVÉM BÁLE fotbalistů,
muzikanti ze skupiny Balkán zahrají 11. února na HASIČSKÉM PLESE. 

No a čím zimu uzavřeme? Pro děti je na 12. února naplánován KARNEVAL a 18. února se
můžete těšit na MASOPUSTNÍ VESELÍ.
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Podzim na základní škole

Den se zvířecími kamarády pana
Hořáka, o kterém jsme se zmínili již
naposledy.
Program školní prevence Jsme tým.
Projektový den ke svátku             
 sv. Václava. Kromě úkolů ve
třídách, během nichž se děti
seznámily s osobností tohoto
českého knížete, si starší žáci
připravili i scénku o jeho smrti,
kterou předvedli mladším
spolužákům.

Dopravní výchova na dopravním
hřišti ZŠ Bartuškova – Třebíč.
Den stromů jsme oslavili opět
projektovým dopolednem, během
kterého jsme si připomněli, jaké
stromy v naší přírodě uvidíme, jaký
význam mají pro naše životy          
 a z toho plynoucí nutnost ochrany.

Září:

Říjen:

     Čas utíká jako voda a nás čeká nejkrásnější doba roku – Vánoce. Připomeňme si, co
jsme během podzimu ve škole prožili.

Cesty časem a Jak se staví bazilika - programy muzea Třebíč, které jsou sázkou na
jistotu. Kvalitní, zajímavé, interaktivní a poučné. Jako vždy jsme odjížděli z Třebíče
spokojeni a plni zážitků.
Výchovný a vzdělávací koncert. Během něj se žáci dozvěděli nejen, jak se mají na
koncertech chovat, ale také se blíže seznámili s kytarou a flétnou a s historií jejich
vzniku a vývoje. Samozřejmě nesměl chybět ani společný zpěv. 
Poznej les. Tento projekt byl hrazen z peněz EU /projekt ŠABLONY 2/ a byl zaměřen na
environmentální výchovu.

Listopad:

Halloween se slaví hlavně v anglicky mluvících zemích. A protože k výuce anglického
jazyka patří i znalost reálií, byl zařazen do výuky i tento projekt.

ZŠ A MŠ ROKYTNICE8



Škola je už svátečně vyzdobena, připomínáme si advent, zvyky a tradice, které se dodržují
v předvánoční době, a těšíme se na program třebíčského zámku Vánoční čas. Svou troškou
do mlýna přispěje k navození vánoční nálady i paní vychovatelka Marcela Olivová tradiční
vánoční dílničkou a zpěváci a hudebníci již pilně nacvičují vystoupení na vánoční
dostaveníčko pod vedením našich nových mladých učitelek Anny Haklové a Miroslavy
Herbrychové.

Přejeme klidné a spokojené Vánoce a úspěšný nový rok 2023 žákům ZŠ a spoluobčanům.

V naší mateřince je pořád veselo

    Děti se u nás nemají čas nudit. V listopadu proběhlo vánoční focení dětí, které nám
každý rok zajistí naše stálá paní fotografka. Pro rodiče a děti bylo připraveno odpolední
adventní tvoření ve třídě Žabiček i Berušek. Děti si společně se svými rodiči vyrobily
mikulášskou tašku na dobroty.

Poslední listopadový víkend patřil seniorům, v místní sokolovně proběhlo jejich setkání.
Třída starších děti si připravila pásmo básní a písní s klavírním doprovodem. Na klavír děti
doprovodila paní Jiřinka Hlouchová. Tímto bych jí chtěla poděkovat za ochotu věnovat
svůj osobní čas nácviku v MŠ. Děkuji i oběma učitelkám za přípravu.

Zajímavým zážitkem pro děti bylo projektové dopoledne „Pochop přírodu“. Dětem jsme
vybrali téma E-liška a zvířecí obludky. Cílem bylo děti seznámit s problémy dnešní přírody,
umožnit jim podívat se na prostředí kolem sebe jiným pohledem než na jaký byly doposud
zvyklé, předvést jim úžasný a dokonalý svět zvířat a vysvětlit, proč je třeba les chránit.
Naše nejmenší děti měly nejsilnější zážitek při setkání s živou lištičkou KOKO.

Za kolektiv pracovníků ZŠ Milena Pospíšilová
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Třída Berušek společně s dětmi
z MŠ Římov navštívila Horácké
divadlo v Jihlavě, kde děti
zhlédly pohádku „O mašinkách“.
Cesta autobusem dětem
nabídla vzájemné seznamování
mezi sebou a sdělování svých
zážitků z divadelního
představení.

A máme tu prosinec. Čekala nás
velká návštěva. Do naší
mateřinky přišel čert, Mikuláš
a anděl. Všichni jsme se těšili,
jak si ten čertovský den
(u Žabiček) a andělský den
(u Berušek) užijeme. Na děti
čekalo plno zábavných aktivit
i sladká odměna od Mikuláše.
Celý rok byly přece naše děti
hodné.

Za kolektiv pracovníků MŠ 
Lenka Balounová, vedoucí učitelka

ZŠ A MŠ ROKYTNICE

Vánoční zamyšlení
faráře Jana
     Moje snad nejoblíbenější pohádka je „S čerty
nejsou žerty“. Petr Máchal, jeho macecha Dorota
a dobrosrdečná Adélka. Tato pohádka končí
několika větami, které mě provází již od dětství
a stále žasnu nad jejich pravdivostí a moudrostí: 
 „Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo
dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že
ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte, nikdy
nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo
zůstane nepotrestáno.“

FARNOST
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Po dvou covidových letech jsme se snad všichni těšili, že tento rok, tento advent a Vá-
noce prožijeme opět v klidu, nebo alespoň v trochu příjemnější atmosféře. A opět bych si
vypůjčil slova z již zmíněné pohádky. „Takhle šťastně a spokojeně by si Máchalovi žili, nebýt
toho, že se jednomu knížectví zdálo, že se v druhém mají lépe, a to, že je příčina, proč se
v prvním mají zle.“

Každého z nás zasahuje válka na Ukrajině. Některé možná víc skrze sociální soucítění s tě-
mi, kteří nejen trpí pod tíhou ničím nevyvolaného válečného útoku, ale hlavně v těchto
mrazivých dnech žijí bez teplé vody, elektřiny a tepla. Všichni pak pociťujeme důsledky
této války v globálním měřítku, při zdražování nejen energií, ale také všeho ostatního.
 
Někteří se mě ptají, co mohu dělat já, teď a tady? Jak mám reagovat? Mohu vlastně vůbec
něco udělat? A na to odpovídám: vždy mohu něco udělat a mohu toho zvládnout poměrně
hodně.

Pokud mám pocit, že jsem na tom hůře než ostatní, vždy mohu dát lásku, pokoj a od-
puštění. A pokud dám tyto tři věci, odcházím velmi, velmi obdarován já sám. Pokud mám
pocit, že jsem na tom z mnoha ohledů lépe než ostatní, mohu k lásce pokoji a odpuštění
ještě přidat něco z toho, co mi přebývá po materiální stránce. A opět, tím nejvíce
obdarovaným není nikdo jiný, než já sám.

I když to zatím tak nevypadá, mou velkou nadějí je, že zlo už je přemoženo, že zlo má moc
jen tehdy, pokud mu jej člověk propůjčí, i když někteří žijí a jednají tak, jako by si mysleli,
„že zlo zůstane nepotrestáno“.
Proti zlu tedy člověk není bezmocný, tuto moc má v Ježíši Kristu a touto mocí, je
rozšiřování dobra kolem sebe. Podívejme se kolem sebe, a to nejen o letošních Vánocích,
a zkusme najít aspoň jednoho člověka, který potřebuje moji lásku, pokoj a odpuštění.

Budeme se pak společně mít opět o něco lépe a možná, kdo ví, zabráníme válečnému
konfliktu, který se nás už skutečně osobně dotýká.

Přeji tedy nám všem požehnané Vánoce a rovněž požehnaný nový rok, ať na vás spočine
Boží láska, pokoj a odpuštění.

jan +

Tříkrálová sbírka
7. ledna 2023
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Fotbalisté: Muži přezimují ve středu
tabulky, mládež na čele
     Sítě sundané, areál zazimovaný a hráčům stoupají čísla na váze směrem vzhůru. Nastala
zima a podzimní část je za námi. V té nám dělala radost především naše mládež. Jak se
vůbec dařilo jednotlivým týmům? Kdo půjde do jarních bojů z předních příček a jaké
prvenství náleží po podzimu prvnímu týmu a dorostencům?

Začněme u mužů. Ano, musíme si přiznat, že očekávání byla daleko vyšší, než jaká je
realita. Nicméně nutno podotknout, že podobně jako v sezóně minulé, i letos jsme spousty
bodů ztratili vinou rozsáhlé marodky, kdy se musela každý zápas měnit základní sestava.
Jistě si vzpomenete i na utkání, ve kterých jsme sahali po vítězství, ale bohužel jsme
inkasovali v samém závěru utkání, a tak jsme se museli spokojit pouze s bodem, jak tomu
bylo například proti Hartvíkovicím či Újezdu. Tým trenérů Josefa Herbrycha a Jiřího
Mastného se tak po půlce sezóny nachází na 7. místě s jednadvaceti body a skóre 35:19.
Nejlepším střelcem týmu je po podzimu Michal Bartejs s deseti góly, následuje jej Jan
Syrový s pěti brankami na svém kontě. Ovšem jedno prvenství si 1.SK drží. 
Společně s Hrotovicemi se můžeme pyšnit nejlepší defenzivou, oba jsme shodně inkasovali
pouhých devatenáct branek.

Úspěšnou sezónu ale zažili naši dorostenci. Po zaváhání v prvních dvou kolech nepoznali
svěřenci Šimona Vladeky a Marka Jičínského do konce první poloviny sezóny přemožitele
a s dvaadvaceti body a skóre 44:18 se rokytnicko-želetavský dorost dělí s Měřínem o čelo
tabulky. Čtyřicet čtyři vstřelených branek je zároveň nejvíce v celé soutěži a Milan Dufek 
s patnácti góly vévodí tabulce střelců.

Co se žákovských celků týče, v těchto kategoriích spolupracujeme nejen s želetavským
oddílem, ale též s Předínem. Podobně jako u dorostenců, i zde můžeme hovořit o nadmíru
vydařené podzimní části. Tým mladších žáků vedený Markem Veselým a Markem
Stehlíkem neokusil za deset utkání porážku a s třiceti body si na prvním místě drží
sedmibodový náskok před Štoky. Žáci starší také přezimují na prvním místě, a to se
sedmadvaceti body, šest bodů před Telčí. Nejlepší střelcem soutěže je v současné době
Václav Rygl, jenž se ze vstřelené branky radoval sedmadvacetkrát. 

Na rokytnickém hřišti jste v průběhu podzimu mohli vídávat i starší přípravku vedenou
Zdeňkem Vodičkou, Vladimírem Herbrychem a Martinem Svobodou. Pro naše nejmenší
fotbalisty je to první rok v nové kategorii, a tak se dosud kluci bohužel z výhry neradovali.
Víme ale, že v našich řadách jsou hráči velice šikovní, a proto věříme, že bodové zisky
přijdou na jaře.  
Své první fotbalové krůčky udělaly v uplynulých měsících i děti navštěvující fotbalovou
školičku. Ty nejen že na trénincích Petra Herbrycha a Ondřeje Nováka týden co týden
vylepšují své dovednosti, zároveň se i několikrát střetly se svými vrstevníky z Přibyslavic.
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Od tréninků a utkání máme v současné době na chvíli pauzu. Co nás teď během mrazivé
zimy bude čekat? Předvánoční čas si po dvouleté odmlce zpříjemníme 17. prosince
fotbalovým turnajem Markvartcup a v novém roce se lze těšit na dvě bezesporu skvělé
akce. 

Co nejsrdečněji vás tímto zveme na ROCKOVÝ BÁL se skupinou The Feet, který se
uskuteční v pátek 13. ledna v prostorách rokytnické sokolovny. Kromě skvělé hudby pro
vás bude připraveno chutné jídlo a pití, bohatá tombola, doprovodný program či
fotokoutek. Věříme, že si po dlouhé době tuto akci společně užijeme! Na sobotu 18. února
je posléze naplánováno tradiční masopustní veselí. Prosím, pro aktuální informace sledujte
naše webové a facebookové stránky.

Na závěr dovolte, abych vám jménem 1.SK Rokytnice nad Rokytnou popřál příjemně
strávené vánoční svátky a vše dobré do roku 2023.

Za 1.SK Rokytnice nad Rokytnou Petr Herbrych

Hasiči: Jaká byla uplynulá sezóna?
     Letošní rok se blíží ke svému konci a mladým hasičům skončily závody družstev. 
Jak si v tomto roce vedli?

Závody mládeže začínají vždy na jaře koncem dubna a končí na podzim v říjnu. Protože je
to pokaždé celodenní akce, pořádají se jen o víkendech. Letos jsme se zúčastnili šestnácti
závodů, což vychází téměř na každou sobotu a někdy i neděli. Soutěže v požárním útoku
Ligy MH probíhaly ve Vladislavi, Častohosticích, Šebkovicích, Lipníku, Kojeticích, Předíně,
Výčapech - noční, Markvarticích, Heralticích, Budíkovicích, Kožichovicích, Rokytnici,
Kněžicích a znovu ve Výčapech. Takže jsme s mládeží procestovali celý okres. V Předíně,
Heralticích a v Markvarticích jsme vybojovali 3. místo, ve Výčapech na noční a v Bu-
díkovicích 2. místo. Celkově jsme v lize skončili na bramborovém 4. místě o pouhý bod za
třetími Štěměchy. V naší kategorii starších žáků bylo kolem 30 družstev, tak to určitě není
špatný výsledek. Dále jsme trénovali na hru Plamen, která proběhla v minulém roce v
Kojeticích, letos v Petrovicích a Kojatíně. Zde se soutěží v různých disciplínách - štafeta
4x60 m, štafeta dvojic, štafeta CTIF, útok CTIF a útok s nástřikovými terči.
Patří sem i soutěž v požární všestrannosti (střelba ze vzduchovek, uzlování, zdravověda,
orientace v krajině pomocí buzoly, topografické značky, znalost a praktické užití hasicích
prostředků, překonání vodorovného lana a v neposlední řadě vytrvalostní běh). 
Po sečtení bodů ze všech disciplín jsme v Petrovicích získali skvělé 3. místo.

K hasičině ale nepatří jen tréninky a závody, s mládeží jsme vyjeli na tři výlety, a to do
Jaroměřic, Třebíče a na Sádek, kde jme navštívili zámky a hlavně místní zmrzlinové
speciality.
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A protože toho někteří nemají dost, dala se Veronika Dokulilová na závodění jednotlivců
tzv. „šedesátky“. Na úseku 60 m, které běží sprintem, musí stihnout přeskočit 70 cm
vysokou překážku, s hadicemi v každé ruce přeběhnout 4 m dlouhou lávku, spojit hadice
s rozdělovačem a mezi sebou, nasadit proudnici a doběhnout do cíle. Nejlepší v republice
to zaběhnou za 12 vteřin. Veronika se pohybuje na hranici 13. – 14. vteřiny, což je
vynikající výkon a sbírá tak cenné body v celkovém pořadí. Zatím odjela 6 soutěží po celé
ČR a ještě jich spoustu odjede v zimních měsících. Mládež by nemohla fungovat bez
vedení a trenérů. Martina Dokulilová a Petra Dokulilová – Musilová, kromě toho, že
pomáhají na trénincích s mládeží, ještě dělají rozhodčí na většině hasičských soutěží. Jsme
rádi, že se do pomoci začínají zapojovat naši „mladí“. Není to tak dlouho, co si vozili
medaile z dětských závodů oni sami. Samozřejmě největší zásluhu na tom, že hasičský sbor
v Rokytnici nezaniká a má stále další nové mladé členy, mají tři trenéři, kteří už spoustu let
věnují obrovské množství svého volného času hasičské mládeži a hasičskému sboru. Jsou
jimi Pavel Dokulil, Jiří Dokulil a Aleš Chaloupka.

Mládež se v našem hasičském sboru zapojila i do brigád -  sběr železného šrotu a úprava
hasičské dráhy, po které jsme večer poseděli u opékaného selátka. Velmi pomohli také
s pořádáním společenských akcí jako byly herní dopoledne pro školu a školku, setkání
Rokytnic, Den obce, hasičská soutěž nebo soutěž TFA. A o kterých mladých hasičích a ha-
sičkách je řeč? Letos jsme měli dvě družstva starších žáků. 
Patří sem: Nicol Svobodová, Vojta Pokorný, Kryštof Hobza, Jakub Fendrych, Veronika
Dokulilová, Sára Křivanová, Katka Fendrychová, Aneta Fendrychová, Michaela Kopečná,
Martin Pokorný, Eliška Špačková a Alena Čechová z Jaroměřic.

Za SDH Rokytnice nad Rokytnou Aleš Chaloupka
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   Zazvonil zvonec a TFA sezóny je konec.
Letošní sezóna byla pro TFA tým opravdu
vydatná. Výkonost našich závodníků
rostla každým tréninkem výš a výš, což se
kladně odrazilo i ve výsledcích. 
Rok 22 byl úspěšný i z hlediska rozšíření
TFA týmu o další kvalitní reprezentanty
nejen v kategorií mužů do 35 let, ale
i v kategorii dorostenců a dorostenek.
Zejména za kategorií dorostenců jsme
velmi rádi, protože v dnešní době je velmi
obtížné, obzvláště mezi mladistvými, najít
někoho s takovým zápalem a nadšením
pro TFA a všeobecně sport, jako vidíme u
naší Káti Vodičkové. Aktuální složení TFA
Týmu Rokytnice nad Rokytnou je
následující – Kateřina Vodičková, Lukáš
Cakl, Josef Švec a v dorostenecké kategorii 
 Žaneta Divišová a Daniel Krška.
Teď už pojďme na ty výkony.

TFA: Ohlédnutí se za
sezónou dvou dvojek

Pro Káťu byla sezóna dvou dvojek velice úspěšná. Svou píli, disciplínu, dřinu i zmíněné
zapálení pro TFA potvrdila hned několikrát. Vlastně pokaždé když se na startovní čáru
postavila, odvezla ze závodu cenný kov. Ovšem tím největším úspěchem, který jste jistě
zaznamenali i Vy, bylo 3. místo na Světových hasičských hrách v Portugalsku. Dalším
úspěchem bylo Mistrovství ČR v disciplínách TFA, konané ve Štramberku, kde Káťa po
neúprosném boji s náročnými úseky, jejichž součástí byl mimo jiné také výstup 369 schodů
na Štramberskou Trúbu, vybojovala krásné 2.místo. Pro Katku byl letošní rok také ve
znamení obhajob, a to jak na TFA trati, tak ve studentském životě. Na TFA trati se Katce
podařilo již po páté obhájit prvenství v závodě TFA Salašská rozhledna. Tento závod byl v
roce 2022 obzvláště náročný, jelikož se zde sjely ty nejlepší TFA holky z celé ČR. Na
Moravské lize se Katka nechala inspirovat dvojkami letošního roku a z celkového
hodnocení ML TFA brala 2. místo. Mimo Portugalsko se Katka podívala také do Polska,
kde se jí, společně s polskou kolegyní, podařilo vybojovat zlatou medaili v kategorii ženy –
tandem v závodě Toughest Firefighter Racibórz.

Pozadu letos nezůstal ani loňský nováček Lukáš Cakl, který se ve své první ucelené sezóně
dokázal probojovat až na Mistrovství ČR v disciplínách TFA, kde skončil na úctyhodném
28. místě. Lukáš se vyšvihl i na ML TFA, kde v celkovém hodnocení bral 12. místo
z 26 mužů v kategorii do 35 let. 

Dalším členem týmu je Josef Švec, který se letos plně věnoval otcovským povinnostem,
a tak si zaběhl o něco méně závodů oproti svým týmovým kolegům, ale jeho umístění se
vždy drželo v polovině výsledkové listiny, což si vzhledem k náročnosti sportu a velmi silné
konkurenci zaslouží taktéž velký obdiv. 
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Naši benjamínci, a tedy momentálně nejmladší svěřenci Jaroslava Machoně jsou Žanda
a Dan. Žanda letos vyběhla do své úplně první sezóny, a i přes svůj nízký věk dokázala na
závodech předběhnout i zkušené závodnice. Žanda se taktéž zúčastnila Moravské ligy
TFA, kde si v celkovém hodnocení odvezla 8. místo z 11 žen, což je obrovský úspěch,
protože Žandě je teprve 16 let. Správně by Žanda měla být zařazena do kategorie
dorostenek. Bohužel většina lig zatím touto kategorií nedisponuje takže se staví na tratě
pro ženy. Nicméně v těch dorosteneckých kategoriích září a hned ze dvou závodů, kterých
se letos účastnila dovezla zlato a stříbro. Aby bylo zastoupení i v mužské dorostenecké
kategorii máme tady Dana. Ačkoliv se Dan zatím zúčastnil pouze tří závodů, hned v tom
prvním zazářil a doběhl si pro zlatou medaili. Dan se svou chutí do tréninku a nadšením pro
TFA má před sebou určitě slibnou kariéru a na jeho výkony se zajisté můžeme těšit už
v příští sezóně. 

Na závěr jen krátké zamyšlení.
TFA v Rokytnici vzniklo díky Jaroslavu Machoňovi, který podpořil Tomáše Václavka
a prosadil myšlenku pořádání vlastních závodu. Jarda, který tomuto sportu každý rok
obětuje nespočet hodin ze svého volného času, několik tisíc kilometrů strávených za
volantem na cestě na závody, spousty nervů, které tento sport vyžaduje, si zaslouží nejen
od našich svěřenců, ale i široké veřejnosti velký obdiv. Díky němu jsou naši závodníci tak
úspěšní. Jak jednou Jardovi řekla naše reprezentantka Kačka: „Dostal jsi mě dál, než jsem si
sama vysnila.“ a my jenom souhlasíme, děkujeme, Jardo, za vše.
Velké díky patří také všem sponzorům a podporovatelům. Moc si Vaší důvěry a podpory
vážíme. 

V neposlední řadě Vám za celý TFA tým Rokytnice nad Rokytnou přejeme klidné a
pohodové vánoční svátky. Zejména pak to, aby vaše Vánoce nebyly jako závody, abyste se
nepředháněli, kdo má lepší výzdobu, kdo má více druhů cukroví, kdo má větší stromeček a  
podobně. Tak jako není důležité závod vyhrát, ale zúčastnit se, užít si závod naplno, tak i
Vám přejeme, aby Vaše svátky byly opravdu svátky klidu, abyste si užívali každý moment,
sdíleli radost, pocity štěstí i úsměvy.

TFA Tým Rokytnice nad Rokytnou
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Sokol: Malí sokolíci se těší na Vánoce
     Více než dvě desítky malých sokolíků zaplaví každou středu celou sokolovnu. Prostory
už nám někdy bývají malé, tak využíváme i relaxační místnost ve škole. K množství dětí
nutně přibyla i cvičitelka Eliška Vodičková, která úspěšně absolvovala kurz cvičitelů TJ
Sokol a jsme za ni moc rádi. S nabídkou pomoci přišel také „odrostlý“ sokolík Matěj Štork.
Dále se nám podařilo dokoupit atraktivní nářadí jako molitanovou švédskou bednu a vrátit
na své původní místo ribstole (velice děkujeme panu starostovi a Petru Ferklovi). Děti pohyb
baví a nové nářadí cvičení zatraktivňuje. Jen je někdy problém s uskladněním, což se snad
časem a úpravou sokolovny také vyřeší. Tradiční poslední cvičení v tomto roce před
vánočními svátky plánujeme s canisterapeutickými pejsky a nebudou určitě chybět ani
vánoční kvízy a pohybové soutěže. 

Těšíme se na cvičení v novém roce, všem přejeme pohodové prožití vánočních svátků,
a hlavně pevné zdraví a dobrou náladu po celý rok 2023. 

Cvičitelky Jana Štefánková, Pavlína Haklová a Eliška Vodičková
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   Tento rok se několik našich
členů pilně věnovalo
myslivecké kynologii a zú-
častnilo se loveckých zkoušek
se svými psy. Takový výcvik
stojí hodně času a úsilí, přesto
někteří dokázali projít od
základních zkoušek vloh, přes
zkoušky podzimní, lesní,
barvářské, zkoušky z vodní
práce, až po ty nejtěžší -
všestranné. 
V našem mysliveckém spolku
je tedy nyní deset lovecky
upotřebitelných psů. Z toho
máme dva německé ohaře, tři
české fousky, zlatého retrívra,
velšteriéra a tři jezevčíky.
Jeden labradorský retrívr je ve
výcviku. 
Našim členům moc
gratulujeme a přejeme jim i je-
jich čtyřnohým parťákům
hodně pracovních úspěchů, jak
na dalších zkouškách, tak
především v praxi. 

Myslivecké kynologii zdar!

Myslivecké sdružení: 
Kynologie

Myslivecká políčka
   Každoročně se myslivecký spolek Rokytnice nad
Rokytnou zapojuje do obnovy pestřejší krajiny na území
naší honitby. V letošním roce jsme v naší krajině
zrealizovali dvě napajedla, oseli 2,41 ha mysliveckých
políček a rozmístili další dva zásypy pro drobnou zvěř
a ptactvo. Společně s městysem obhospodařujeme cca
dva kilometry alejí, kde jsou osázeny plodonosné
dřeviny, které by měly zvýšit potravní nabídku pro zvěř 
a ptactvo. Postupně jsme vyčerpali plochy a pozemky,
na kterých bylo možno tyto opatření realizovat. Oslovili
jsme proto i okolní obce, které nám umožnili realizovat
myslivecké políčko (obec Římov) a myslivecké políčko
s výsadbou (obec Markvartice).

Pokud vlastníte pozemky, není vám lhostejná situace s úbytkem hmyzu, ptactva a zvěře,
máte rádi přírodu a chcete přispět k obnově rozmanitosti našeho okolí, můžete
pronajmout našemu spolku pozemek pro realizaci z některých opatření podporujících
diverzitu prostředí.
Na pozemcích obhospodařovaných konvenčním způsobem hospodaření má volnou cestu
pouze cílová plodina, která je pesticidy chráněna před omezujícími vlivy, které ji omezují
v růstu. Po sklizni cílových plodin zůstávají pole holá, bez potravní nabídky a bez možnosti
úkrytu jak pro hmyz tak pro zvěř. Některé pesticidní látky působí na živočichy toxicky
a jsou likvidační.
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Z tohoto důvodu jsou pro pestrost a rozmanitost živočišných druhů důležité plochy, kde
nebude probíhat zemědělská výroba, kde nebudou aplikovány pesticidy, kde bude plocha
nabízet dostatek krytu a potravy i v období, kdy jsou okolní plochy holé. Takové plochy
jsou právě myslivecká políčka obhospodařovaná našim spolkem.
Pokud by plochy sloužící hmyzu a zvěři zaujímaly 2% agronomicky užívaných polí, byla by
situace v české krajině úplně jiná. 

Srážka se zvěří
     Pokud jezdíte v automobilu, na motocyklu, případně i jinak, srážce se zvěří se nelze tak
úplně vyhnout. Vzhledem k tomu, že zvěř přirozeně migruje za potravou, případně je
vyrušena a hledá klid v odlehlejších částech honitby, často přebíhá přes komunikace, které
tvoří hustou síť skrz volnou krajinu mezi obcemi a městy. Stejně tak je tomu i u nás. Stačí,
když je v blízkosti silnice pole oseté atraktivní plodinou pro zvěř např. jetel, vojtěška,
řepka, a na problém je zaděláno. 

Jak se srážce vyhnout? Střetům vozidel se zvěří se úplně zabránit nedá, ale přesto jsou
možnosti, jak toto riziko snížit.

Předvídání.
Snížení rychlosti jízdy.
Zvýšená opatrnost v místech, kde se dá výskyt zvěře předpokládat, například v lesních
úsecích, nebo na komunikaci mezi poli se zemědělskými plodinami.
V případě, že vidíme zvěř v blízkosti silnice, je vhodné přepnout z dálkových světel na
potkávací, aby zvěř nebyla oslněna a případně ji nechat přejít.
Pokud nám přes cestu přeběhne zvěř, vždy počítejme s tím, že dosud nepřeběhla
všechna zvířata a na komunikaci mohou vběhnout další jedinci.

Patří mezi ně:

Když už ke srážce přeci jen dojde, je důležité zachovat klid, označit místo nehody a zavolat
policii. A to i v případě, že zvěř z místa nehody utekla. Většina provozovatelů silničních
vozidel je pojištěná proti srážce se zvěří, pro kladné vyřízení pojistky je nutno zavolat
policii a situaci prošetřit. Pokud Vás k nezavolání policie vede už jakýkoli důvod, zavolejte
alespoň uživateli honitby v dané lokalitě. Na katastru naší obce je to Myslivecký spolek
Rokytnice nad Rokytnou, kde srážku se zvěří lze ohlásit na tel. 731781288 – Jaroslav
Václavek, případně dalším členům spolku.
Při srážce většinou dojde k vnitřnímu zranění zvěře, otevřeným zlomeninám a dalším
zraněním, které zvěři nebrání úniku do bezpečí. Proto se může stát, že po střetu nemůže
řidič zvěř najít a myslí si, že se jí nic nestalo. Takový kus však umírá v bolestech nedaleko
komunikace, kam v šoku odběhl.
Myslivci proti srážkám bojují pomocí pachových ohradníků, které však nejsou zdaleka
100%.
Jedinou dobrou ochranou je opatrná jízda a předvídání.

Za Myslivecké sdružení Rokytnice nad Rokytnou Jaroslav Václavek
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Se zbraní v ruce 
i muži z Rokytnice

     Pondělí 28. října. Lidé si tehdy v ranních
hodinách přečetli odpověď Guyula Andrássyho,
rakouskouherského ministra zahraničí, na
mírové podmínky Woodrowa Wilsona a její
znění pochopili jako kapitulaci monarchie. 

V ulicích se začalo slavit, večer pak vše potvrdil
Národní výbor československý, když vydal
zákon o zřízení nového státu. Nyní pouze
stručně. Dne 30. října se k nově vzniklému
státu oficiálně připojili Slováci a 14. listopadu
byl prezidentem zvolen Tomáš Garrigue
Masaryk. Státním svátkem byl 28. říjen
ustanoven 14. října 1919.

Ke vzniku státu napomohlo mnoho faktorů.
Mezi ty nejdůležitější bezesporu patří zahraničí
odboj v čele s Masarykem, odboj domácí či
celková mezinárodní situace spojená s bol-
ševickou revolucí v Rusku, vstupem Spojených
států do evropského dění a též postupem času
jasněji viditelná cesta Německého císařství
a Rakouska-Uherska k válečné prohře. 

Při vzniku státu československého ale nesmíme opomenout roli příslušníků legií. 
„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa,‘‘ zní známý citát prezidenta
Masaryka. Dnes, v den výročí vzniku státu, je vhodné si připomenout, že mezi hrdinnými
legionáři byli i muži rokytničtí. Níže zmíněná jména jsou čerpána z webu
legie100.com/krev-legionare.

Dne 19. listopadu 1914 byl v Rakovici zajat krejčí JAN VÁCLAVEK (*23. června 1890), 
jenž se součástí čs. legií v Rusku stal 22. září 1918. Zde vojín Václavek působil 
u 10. střeleckého pluku až do svého návratu domů v polovině srpna 1920. Za zmínku stojí,
že po volbách roku 1946, kdy v obci zvítězila Československá strana lidová, se Jan
Václavek stal na dva roky starostou Rokytnice.
ANTONÍN HRŮZA, povoláním zedník a příslušník sociální demokracie, se narodil 
12. června 1894. V polovině září 1915 byl jako vojín zajat v Rovně a o necelé dva roky
později, 6. května 1917, vstoupil v Borispolu do 5. střeleckého pluku Československé legie
v Rusku.
Další sociální demokrat, obuvník FERDINAND SVOBODA (*3. ledna 1890) byl až do 
17. června 1916 součástí 14. zemského pěšího pluku rakousko-uherské armády.
Zmíněného data byl v Lucku zajat a rok poté podal Novotrojsku přihlášku do legií. Jako
vojín zde působil ve 2. střeleckém pluku. 

HISTORIE

Jan Václavek
(zdroj: legie100.com/krev-legionare)

20



U FRANTIŠKA NOVÁČKA (*16. února 1889) se tentokrát zastavíme pouze v krátkosti,
jeho příběh bude tématem dalších čísel. Absolvent třebíčského gymnázia a osmi semestrů
na právnické fakultě narukoval do rakousko-uherské armády 22. června 1915 a o rok
později byl ve Vojnici zajat. V listopadu roku 1916 pak v Astrachani vstoupil do legií, kde
se do konce jeho tamějšího působení vypracoval až na hodnost kapitána. Po celé období
první republiky pak František Nováček působil v Československé armádě, po okupaci vlasti
se zapojil do odboje a jeho život předčasně vyhasl roku 1942.
Jako devatenáctiletý byl 3. května 1915 zajat obuvník FRANTIŠEK VYBÍRAL (*3. října
1895). Dne 22. března 1918, tedy již po brestlitevském míru, došlo k jeho zapojení do 
3. těžké dělostřelecké divize čs. Legie v Rusku
Bojů na chladném východě se účastnil i FRANTIŠEK SVOBODA. Tento národní socialista
a povoláním šofér se k legiím přidal 6. května 1916 v Kyjevě, nejprve byl součástí 
4. střeleckého pluku a naposledy 9. lehkého dělostřeleckého pluku.
Přesuňme se nyní z východní fronty do Francie. V polovině března 1919 zde byl do 
čs. legií zařazen VÁCLAV SOUČEK (*9. září 1889).
Řezník ANTONÍN NOVÁČEK se sice 18. května 1899 narodil v Jakubově u Moravských
Budějovic, nicméně jako jeho domovské obce jsou uvedeny Rokytnice nad Rokytnou 
a Vrbátky. Vojín Nováček padl do zajetí 24. září 1917 a koncem února 1918 se v italské
Padule přihlásil k legiím bojujícím na italské frontě.
V databázi legionářů je sice u JANA VYSKOČILA jako domovská obec uveden Římov,
nicméně i jej zde musíme zařadit, jelikož se narodil 1. července 1896 v Rokytnici. Původní
profesí mlynář Vyskočil byl na své narozeniny v roce 1917 zajat a koncem září téhož roku
vstoupil do legií na východní frontě. Zde nejprve coby vojín působil u 6. střeleckého pluku,
legie poté opouštěl s hodností svobodníka zařazeného do politického oddílu. V období
první republiky posléze pracoval jako četník. 

Je potřeba uvést, že mnoho českých a moravských mužů nasazovalo své životy po dobu
války ne ve stejnokroji legionářském, ale pouze v rakouské uniformě. Byli tu, bohužel, 
i tací, kteří se ke svým rodinám již nevrátili. S těmito osobami se setkáváme dennodenně.
Jména jednadvaceti padlých jsou připomenuta na pomníku obětem dvou světových válek
před úřadem městyse. Štěstí spatřit po válečné zkušenosti opět své blízké neměli J. Burda,
K. Carda, A. Hakl, J. Hobza, S. Hobza, J. Chromý, V. Klusák, F. Machovec, F. Němec, 
F. Novák, A. Příhoda, E. Příhoda, R. Skoumal, K. Špaček, F. Václavek, K. Václavek, 
J. Vejmelka, K. Vrzal, V. Novák, L. Němec a B. Toufar. Smutný je osud bratrů Františka 
a Karla Václavkových. První jmenovaný padl při záchraně svého představeného u vesnice
Michajlovka u Volyně 25. července 1916 ve věku dvaadvaceti let, jeho bratr Karel 
(*28. října 1892) byl jako zběh zastřelen vojenskou policií na dvoře svých rodičů 11. srpna
1918. Na straně směrem ke vchodu do úřadu je zvěčněno ještě jedno jméno, které již bylo
výše uvedeno, a které se ve smutné souvislosti pojí s obdobím protektorátu. Osud
Františka Nováčka si ale připomeneme příště.

Věnujme, prosím, tichou vzpomínku rokytnickým občanům padlým v první světové válce 
a také již zesnulým mužům z legií!
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Armádní generál Jan Syrový a naše obec
     „Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním
svůj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít. 
A právě proto, že jsem bojoval a že vím, za jakých
předpokladů se vyhrává válka, musím vám říci
otevřeně, s vědomím odpovědnosti armádního velitele,
že moc, která se postavila v těchto chvílích proti nám,
nás nutí uvědomit si její přesilu a jednat podle toho.
Nejvyšším cílem mým, jako každého z vás, je zachovat
život národa,‘‘ pravil ve svém projevu tehdejší
předseda československé vlády Jan Syrový. 
Je pátek 30. září 1938 a národ československý se 
z úst jednoho z nejvyšších ústavních činitelů dozvídá
o přijetí podmínek Mnichovské dohody. Odhodlaní
vojáci skládají své zbraně a ČSR odevzdává
pohraničí.

Jan Syrový po návratu do vlasti
(archiv rodiny Syrových)

Události v září 1938 vynesly třebíčského rodáka a hrdinu první světové války s páskou
přes oko do premiérského křesla. Ovšem politická kariéra Jana Syrového netrvala příliš
dlouho. Kromě půlročního angažmá na resortu obrany v roce 1926 byl Syrový součástí
vládního kabinetu mezi lety 1938 a 1939 necelých devět měsíců. Nicméně i tato ne moc
dlouhá epizoda Syrového života stačila tomu, aby po druhé světové válce stanul před
soudem. Dne 21. dubna 1947 si Syrový vyslechl trest v podobě dvaceti let odnětí
svobody, odebrána mu byla všechna vyznamenání a z někdejšího hrdiny se v očích mnoha
lidí stal kolaborant a zrádce. 

V éře první republiky patřil Syrový mezi nejpopulárnější osoby Československa, po jeho
odsouzení jakoby celý jeho život a činy postupně zakrýval prach a vše upadalo v za-
pomnění. Během uplynulých měsíců ale rezonovalo ve veřejnosti jméno armádního
generála a někdejšího ministerského předsedy Jana Syrového v mnohém větší míře, než
tomu bylo v letech předchozích. Rodina Syrových se totiž rozhodla napravit křivdy
minulosti a požádala o přezkoumání soudního procesu z roku 1947. 
A výsledek několikaměsíčního snažení? Verdikt soudu byl zrušen a v říjnu letošního roku
dokonce ministryně obrany Jana Černochová navrátila do rukou Jana Syrového
nejmladšího hodnost armádního generála a veškerá československá vyznamenání, jež jeho
praprastrýci náležela.  

Proč se ale o generálu Syrovém zmiňujeme zde, na stránkách rokytnického zpravodaje?
Menší spojitost má totiž s naším městysem. Připomeňme si v této souvislosti vzpomínky
pana Jana Prokopa zveřejněné ve zpravodaji 3/2013. Pan Prokop se zde vrací o několik
dekád zpět, do dob prvorepublikových. Po stručném představení generála Syrového si
pokládá otázku, proč se o této významné postavě našich dějin rozepsal.
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Vysvětlení předkládá takovéto: „Poněvadž jeho bratr Bohumír Syrový byl v Rokytnici několik
roků na poště jako poštmistr. Moje maminka měla nejmladší sestru Aloisii Blažkovou, byla velice
hezká, a tak padla panu poštmistrovi do oka a brzy z toho byla svatba. Na této svatbě jsem byl
také já s rodiči a sestrou (to nám bylo asi šest let). Zde jsem poznal generála Syrového a mám
fotku. Jako kluk jsem se tam okolo něj točil a líbila se mi jeho uniforma. On mně říkal: Ty kluku
budeš jednou vojákem. Ještě bych se rád zmínil o tom, jak generál Syrový ve své činnosti
navštívil v uniformě s francouzským generálem (také v uniformě) naši obec a já jsem u toho také
jako kluk byl. Bylo to na náměstí ještě za mostkem přes potok Rokytnou.‘‘

Vidět v centru Rokytnice jednoho z předních vojenských činitelů ČSR a jeho
francouzského kolegy musel být vskutku zážitek. Jen si představte, že si jako každý běžný
den jdete obchodu, na poštu či do pekařství k Weignerům na návsi a po cestě zahlédnete
hrdinu z východní fronty. Zajisté byste jej hned poznali, generál Syrový byl velice známou
osobností, a to především díky nepřehlédnutelné pásce přes oko. 

Pan Prokop se na stránkách zmíněného zpravodaje v závěru věnuje především generálovu
bratru, Bohumíru Syrovému. „Jeho bratr Božek Syrový byl v Rokytnici několik roků. 
S manželkou se jim narodily tři dcery a po přestěhování na poštu do Kamenice ještě kluk.
Bohumír Syrový byl tělem a duší Sokol, jakož i celá rodina v Třebíči. V Rokytnici byl velice činný
v Sokole, byl spoluzakladatelem naší kopané a věnoval se osvětové činnosti v Sokole. Bydlel u
Míšensků, později v barvírně a po odstěhování do Kamenice i tam navázal na sokolskou činnost
a pracoval tam, dokud mu to zdraví dovolilo.‘‘

Ano, jméno Jana Syrového je především spjato s rodnou Třebíčí a s Dobřichovicemi, kde
pobýval ve vlastní vile. Chtěli jsme ale poukázat, že menší spojitost, zejména přes svého
bratra, jenž byl zde velice činný v oblasti sportu, má i s Rokytnicí nad Rokytnou. Zároveň
jsme rádi „oprášili‘‘ vzpomínky z čísel minulých s cílem nenechat je upadnout v zapomnění.

Víte, že....
... v roce 2023 to bude 150 let, co
byly zasazeny lípy u sochy svatého
Jana Nepomuckého a u kostela?

... v roce 2023 oslaví 100. narozeniny
naše sokolovna?

... v roce 2023 uplyne 20 let od
předání dekretů k symbolům obce?
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RECEPTY

Nevíte, čím doplnit váš výběr cukroví? Možná vám pomohou dva
recepty od Magdy Novákové

Není třeba moc řešit poměry, prostě smícháte oříšky nebo semínka, které máte rádi,
přidáte rozinky, nejlépe datlovou pastu (tu už nemixujete), rozpuštěný kokosový tuk a vše
rozmixujete. Z hmoty tvořte kuličky veliké tak akorát a obalte v hořkém kakau.

Nepečené datlové kuličky

Hrníčkové karamelové sušenky
Karamelový sirup
  
 1 hrnek třtinového cukru
 1/2 hrnku vroucí vody 

Nejdříve v hrnci s tlustším dnem na mírném "plameni" rozpustíme třtinový cukr. Až se
všechen rozpustí na karamel, vlejeme opatrně vroucí vodu. Můžeme na mírném plameni
sirup míchat do rozpuštění nebo plotnu vypnout a nechat sirup tak přes noc stát, sám se
rozpustí. 
Po vychladnutí karamelového sirupu se můžeme pustit do těsta.

Těsto

4 hrnky hladké mouky (klidně s trochou hladké špaldové)
1 hrnek třtinového cukru
1/2 až 1 hrnek karamelového sirupu
1 kostka másla
1/2 lžičky jedlé sody
1/2 lžičky soli
1 lžička skořice
na špičku lžičky mletého pepře 
na špičku lžičky mletého hřebíčku
na špičku lžičky mletého zázvoru
na špičku lžičky mletého muškátového oříšku

Rozmíchejte máslo s cukrem a sirupem, přidejte mouku, sůl, všechno koření a vypracujte
do hutného těsta. Pokud se příliš lepí, přidejte trochu mouky.
Těsto rozdělte na 4 kusy a každý z nich rozválejte na tenký plát. Pomocí vykrajovátek
tvořte jednotlivé sušenky.
Sušenky vkládejte na plech vyložený pečicím papírem. Pečte cca 12 min. v předehřáté
troubě na 180°C. Nechte je vychladnout. Jsou jemně štiplavé a křupavé.

Dobrou chuť!
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300 g polohrubé mouky
150 g mletého máku
150 g moučkového cukru
250 g másla nebo Hery
špetka mleté skořice, rybízová marmeláda

Z mouky, mletého máku, cukru, skořice a tuku vypracujeme těsto, které necháme hodinu
odpočinout. Pak z něj uděláme malé kuličky, do každé uděláme důlek a na plechu
vyloženém pečicím papírem je upečeme. Po vychladnutí důlky naplníme marmeládou,
popř. ozdobíme dle své fantazie.

Makové kuličky od osmileté Klárky Trojanové

RECEPTY25



PRO DĚTI
V

ybarvěte znak m
ěstyse a nam

alujte do rám
ečku něco z naší obce.

O
brázek posléze vystřihněte, přineste 22. 12. do sokolovny (k fotokoutku P. Herbrychovi)

a dostanete m
enší odm

ěnu!



11. února - Hasičský ples se skupinou Balkán
12. února - Dětský karneval
18. února - Masopust

KALENDÁŘ AKCÍ

22. prosince - Vánoční dostaveníčko
30. prosince - Výstup na Mařenku

7. ledna - Tříkrálová sbírka
8. ledna - Tříkrálové koledování s pěveckým sborem Differo a Rosičkou
13. ledna - Rockový bál se skupinou The Feet

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

Vyvěste si, ať nezapomenete!

Chcete se se spoluobčany Rokytnice podělit o zajímavý příběh? 
Máte podnět, o kterém si myslíte, že by měli lidé napříč městysem, od čtvrti

„Za Sitonou” až po „Žlabinu”, vědět?
Rádi byste dali skvělý vlastní recept i dalším?

 
Sem s tím vším a mnohem dalším!

 
Prosím, pište na: zpravodaj.rokytnicenadrokytnou@gmail.com



      Výstup na Mařenku    

Krásné prožití vánočních
svátků 

a mnoho dobrého v roce
2023 vám přejí zastupitelé

Rokytnice nad Rokytnou

Zpravodaj Rokytnice nad Rokytnou
4/2022, vyšlo 13. prosince 2022, nákladem 200 kusů
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