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1.0 Úvod 
 
     Téma mé práce se specifikuje na spolkovou činnost v Rokytnici. Co to vůbec Rokytnice je 

a kde leží? Jak se zde utvářel život po celá staletí? A co že tam vůbec dělají lidé ve volném 

čase? 

     Tak na tyhle otázky zde můžeme najít odpovědi. Prvně je zde popsána Rokytnice jako 

samotná vesnice se všemi problémy hlavně politickými. Potom už jsem se zaměřila na spolky, 

které vznikly v dávných, ale některé i v těch součastných dobách, ale máme je zde doposud. 

Těch větších spolků tady máme 8. Vím, že zde máme i skupinky občanů, kteří se scházejí za 

nějakým účelem, ale mě spíše zajímají ty s historií. Jen z doslechu vím, že máme v Rokytnici 

Klub důchodců, Klub šikovných rukou, ženy, které se schází za účelem zformování postavy, 

Turistický klub, Cyklistický klub a mnoho dalších. 

     Když už mám udělat takovou pátrací akci po různých věcech, něco hledat a něčím se 

zabývat, tak proč vymýšlet nějaké složité varianty. Vzala jsem to z té praktické stránky. 

Jelikož v Rokytnici bydlím, tak mám přímo dostupné materiály, hodně lidí tady znám, takže 

nechodím obtěžovat úplně cizí a hlavně dělám na tématu, které mě opravdu zajímá. Možná i 

z toho důvodu, že jsem aktivním členem některých organizací. A chtěla bych tuhle svou práci 

vydat v brožurkové podobě, aby základní poznatky o spolcích byly dostupné pro obyčejné 

obyvatele této malebné vesničky.   
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 2.0 Historie o založení Rokytnice 
  
 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo 
 
     Obec Rokytnice leží v údolí potoka Rokytenka asi 4 km jihovýchodně od Slavičína v 
chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 358 m. 
Osudy této malé zemědělské obce (katastrální výměra 830 ha) známe od roku 1503, kdy je 
poprvé připomínána jako součást brumovského panství. Podoba názvu obce byla poměrně 
stabilní, jak o tom svědčí řada písemných dokladů: Rokytnicze (1520), Roketnitz (1670, 1718, 
1751), Roketnica (1846), Roketnice (1872), Rokytnice (1924). Jan z Lomnice roku 1572 
odtrhl od Brumova léna Slavičín s Lipovou a vsi Horní a Dolní Mladotice, Hrádek a 
Rokytnici. Nově utvořený samostatný statek prodal Janu Skrbenskému z Hříště. Rokytnice 
zůstala součástí slavičínského statku až do roku 1650, kdy ji Melichar Ledenický oddělil. 
František Karel Bojakovský z Knurova, vlastnící Rokytnici od roku 1717  ji v roce 1743 
trvale připojil k Hrádku, který získal odkazem Anny provdané baronky z Říčan. Několik 
majitelů se vystřídalo v držení tohoto malého statečku. Karel August v roce 1838 k tomuto 
majetku přikoupil Slavičín a všechna místa propojil administrativně i hospodářsky. Posledním 
majitelem slavičínského statku se stala v roce 1912 rodina Wichterlů, jíž byl majetek 
zestátněn v letech 1948-1949. 
     První spolehlivý údaj o velikosti vesnice Rokytnice pochází z roku 1516, kdy se z rejstříku 
zemské berně dozvídáme, že zde bylo 14 usedlostí. Během následujícího více než jednoho a 
půl století se počet usedlostí zdvojnásobil, takže při vizitaci provedené 27. srpna 1670 za 
přítomnosti komise složené z prelátů, pánů, rytířů a měšťanů bylo napočítáno celkem 28 
usedlostí, ovšem včetně devíti usedlostí opuštěných po roce 1656. Sociální struktura 
fungujících statků byla poměrně jednoduchá; žádný usedlý nevlastnil celý lán, devět 
hospodářů mělo více než 1/2 lánu, dva obhospodařovali méně než 1/2 lánu a zbytek usedlostí, 
celkem osm, vlastnili domkaři, nedisponující žádnou nebo jen mizivou výměrou půdy. 
Je zřetelné, že počet usedlostí nebyl zcela stabilní, toto zjištění nám potvrzují také údaje 
tereziánského katastru pořízené v roce 1750. Tehdy bylo v Rokytnici 12 půlláníků a 11 
podsedků, kteří byli robotně vázáni na panský dvůr v Rokytnici, jenž obhospodařoval výměru 
necelých 185 měřic půdy. Víme také, že na počátku 70. let 18. století žilo v čistě české obci 
157 obyvatel. Pohyb počtu domů a obyvatel v 19. a v první polovině 20. století viz. příloha.  
 
 
 
2.2 Politická situace 
 
     Rozsáhlé změny ve správní struktuře celého státu, jakož i každé jednotlivé obce přinesl 
revoluční rok 1848, který zrušením poddanství umožnil realizaci zásadních správních 
reforem. Poddanství vytvářelo základní právní vazbu mezi patrimoniem a každým vesnickým 
obyvatelem, jeho zrušení tedy vyvolalo nutnost zřízení nových institucí zabezpečujících 
výkon soudních a politických funkcí první instance. Nová organizace postátněné veřejné 
správy vstoupila v platnost 1. ledna 1850, kdy se základní jednotkou staly tzv. politické 
okresy: v Uherském Brodě bylo ustaveno jedno z 25 nových okresních hejtmanství na Moravě 
a do jeho působnosti spadala také Rokytnice. Avšak v letech 1855-1868 novou reorganizací 
převzaly obě složky tzv. smíšené okresní úřady (v obvodech soudních okresů) a okresní 
hejtmanství byla zrušena. To samozřejmě postihlo také hejtmanství uherskobrodské a 
nejnižším článkem soudní i politické správy pro Rokytnici se stal smíšený okresní úřad ve 
Valašských Kloboukách. Ovšem propojení agendy politickosprávní a soudní se ukázalo být 
velice nevhodným a roku 1868 se pravidelným orgánem první instance politické správy opět 
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stalo okresní hejtmanství, v našem případě tedy znovu obnovené uherskobrodské. V jeho 
kompetenci zůstala Rokytnice až do roku 1949. Nová organizace soudnictví byla provedena 
také roku 1850 (vstoupila v platnost 1. července 1850); v českých zemích  se  konstituovalo  
310  okresních soudů. Rokytnice spadala až do roku 1905 do působnosti Okresního soudu ve 
Valašských Kloboukách, pak až do roku 1949 k Okresnímu soudu v Bojkovicích. 
     O politické orientaci obyvatel Rokytnice v době první republiky nejlépe vypovídají 
volební výsledky. V první polovině 20. let ještě poměrně silně dominovaly strany agrární a 
lidová, což odpovídalo charakteru obce. Převažující zemědělství jako základní zdroj obživy a 
zcela katolický ráz obce (vyjma osmi občanů hlásících se k židovství) zaručovaly oběma 
stranám velkou podporu mezi voliči. Naopak ve druhé polovině 20. let se výrazně prosadila 
sociální demokracie, která se na úkor obou stran stala dominantním politickým subjektem.        
     Objasnění nalezneme při pohledu na sociální strukturu obyvatel Rokytnice zjišťovanou v 
souvislosti se sčítáním lidu v roce 1930. Zemědělstvím se tehdy živilo již jen 40% obyvatel, 
řemeslníci, zedníci, tesaři a zvěroklestiči představovali 30% a zbytek tvořili tovární dělníci, 
železniční zaměstnanci a další. Podpora   dvou   nejsilnějších   stran v obci (sociální 
demokracie a agrární byla vyjádřena také roku 1926 vznikem jejich místních organizací. Ve 
30. letech se síly obou proudů opět vyrovnaly s mírným příklonem ke dvěma tradičním ven-
kovským stranám. 
     Po roce 1848 se obce staly nejnižšími články a instancemi územní samosprávy. V každé 
obci musely povinně vzniknout dva orgány: obecní výbor (širší orgán volený na tři roky) a 
obecní představenstvo (orgán užší) volené ze členů obecního výboru. Obecní představenstvo 
tvořil purkmistr (obecní představený, starosta) a alespoň dva radní. První obecní volby, o 
nichž se nám dochovaly záznamy, se uskutečnily 4. ledna 1897 a vedle starosty byly při 
volbách představenstva 27. března zvoleni dva radní a šest dalších členů výboru. Stejně bylo 
postupováno při následujících volbách v letech 1901, 1904, 1907 a 1913. kdy se konaly 
poslední obecní volby v habsburské monarchii.V roce 1919 bylo novelizováno obecní zřízení 
v tom smyslu, že obecní výbor nahradilo obecní zastupitelstvo volené všemi oprávněnými 
voliči a skládalo se z devíti až šedesáti členů podle počtu obyvatel obce. Obecní zastupitelstvo 
volilo ze svého středu obecní radu, která nastupovala na místo dřívějšího obecního 
představenstva. Jejími členy byli starosta, jeho náměstek  a několik radních. Do obecních 
voleb konaných 16. září 1923 se přihlásily dvě kandidátky: Sdružená skupina a Sdružené 
strany nepolitické. Do patnáctičlenného obecního zastupitelstva bylo zvoleno 11 osob z 
kandidátky Sdružené skupiny a čtyři zbývající místa obsadili kandidáti Sdružené strany nepo-
litické. Všechna místa v obecní radě tedy posty starosty, náměstka a tří radních, obsadili lidé 
ze Sdružené skupiny. 
     Do následujících obecních voleb se přihlásily obě nedávno utvořené místní organizace - 
sociální demokracie a republikáni (agrárníci). Vítězem voleb se ziskem 151 hlasů stali prvně 
jmenovaní, kdežto republikáni obdrželi 132 hlasů, což jim stačilo k obsazení sedmi míst z pat-
náctičlenného obecního zastupitelstva. Sociální demokraté díky nejtěsnější většině získali 
místo starosty, náměstka a jednoho radního, kdežto na republikány zůstala jen dvě místa 
radních. Po volbách byla vytvořena také sedmičlenná finanční komise a o rok později již 
existovala také komise osvětová. 
     Obecních voleb konaných 27. září 1931 se v Rokytnici zúčastnily již tři kandidátky 
politických stran. K sociálně demokratické a republikánské straně se připojila ještě strana 
lidová. Rozložení politických sil bylo proto složitější než v minulých letech. Sociální 
demokracie se 153 hlasy sice ve volbách zvítězila, ale nepodařilo se jí získat převahu v novém 
obecním zastupitelstvu, poněvadž obsadila pouze sedm míst. Druzi v pořadí skončili se 103 
hlasy a pěti mandáty republikáni, lidovci dostali 52 hlasy a tedy zbývající tři mandáty. V 
obecní radě byli nejpočetněji zastoupeni republikáni (starosta a dva radní). 
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 K povinně volené finanční komisi přibyla roku 1933 nově zřízená obecní sociální komise, 
starající se o přidělování stravovacích poukázek v době doznívající světové 
hospodářské krize. 
     O narůstajícím zájmu občanů o věci veřejné svědčí průběh a výsledky vůbec posledních 
obecních voleb do roku 1945, které se konaly 29. května 1938. Svou kandidátku totiž 
přihlásilo celkem šest subjektů. Nově zvolené obecní zastupitelstvo se mimo jiné zapsalo do 
dějin obce tím, že se za jeho vedení podařilo na jaře 1939 postavit podle návrhu stavitele A. 
Peléška obecní dům s hasičskou zbrojnicí. Součástí této budovy byla také kaple vysvěcená 23. 
července 1939. Obecní samospráva tak získala stálé místo pro svou činnost. Po okupaci a 
vytvoření Protektorátu Čechy a Morava se změnil režim na moravsko-slovenské hranici, jejíž 
střežení zajišťovala finanční stráž. Povětšinou čeští strážníci byli 27. března 1939 vystřídáni 
21 německými úředníky. Přítomnost většího množství německých úředníků si vynutila 
zavedení přísné dvojjazyčnosti nápisů a neustále představovala pro obyvatele Rokytnice 
možné nebezpečí při sebemenších projevech protiněmeckých nálad. Finanční stráž se roku 
1943 přemístila do nedalekého Šanova a Štítné nad Vláří. Přípravy na převzetí české správy v 
obcích na Slavičínsku se konaly již v samotném závěru 2. světové války.  
     V obcích byl tajnými odbory revolučních národních výborů ve Slavičíně a Bojkovicích 
ustanoven důvěrník, který měl získat spolehlivé členy revolučního národního výboru, z nichž 
se vytvořil tajný výbor. Důvěrníkem v Rokytnici byl jmenován řídící učitel R. Merta. Ještě v 
době války bylo hlavním úkolem členů tajného výboru připravovat provádění sabotáží. 
Zároveň však vytvořili seznam členů budoucího revolučního národního výboru. Rokytnice 
byla osvobozena rumunskými vojáky v dopoledních hodinách 2. května 1945 a ještě týž den 
se konala první schůze Revolučního národního výboru za účasti 15 osob. Jeho předsedou byl 
ustanoven z rozhodnutí Okrskového revolučního národního výboru ve Slavičíně trafikant J. 
Kadlec. Na tomto prvním zasedáni bylo dále rozhodnuto, že úřadovna nového orgánu bude 
umístěna v kanceláři obecní budovy označené tabulkou s nápisem Místní revoluční národní 
výbor. Další schůze následovala již 4. května 1945, kdy proběhla volba dalších funkcionářů: 
členů rady, pokladníka a členů komisí finanční a zemědělské.  
     Když byla 10. května 1945 na řádné schůzi ustavena místní organizace KSČ přihlásila se o 
dva dny později k účasti na řízení obce. K oficiálnímu předání řízení obce do rukou MNV 
došlo teprve na společné schůzi s členy obecního zastupitelstva 21. května 1945. Tímto dnem 
bylo prohlášeno obecní zastupitelstvo za rozpuštěné a do správy funkcionářů MNV byla 
předána také obecní pokladna. Ještě během června se rozšířil počet komisí na pět: 
zemědělská; bezpečnost, zdravotnictví a lesnictví: stavebnictví; zásobování a kultura; 
peněžnictví. V MNV skládajícím se z 15 členů byly zastoupeny stejným počtem tří osob čtyři 
strany: komunistická, sociální demokracie, národně socialistická a lidová, které doplňovali tři 
odborníci. Ke konci roku 1945 obec zaměstnávala strážníka, ponocného, hajného, zvonaře a 
školnici. 
     Na počátku roku 1946 se zvyšovala nespokojenost obyvatel Rokytnice se složením MNV. 
Zvláště bylo vytýkáno, že členové MNV nebyli zvoleni v řádných volbách, a proto byl 
zpochybňován jejich mandát. Situaci bylo nutno řešit veřejným shromážděním občanů dne 16. 
března, kde bylo rozhodnuto, že vzhledem k blížícímu se termínu řádných voleb zůstane 
zachováno dosavadní složení MNV. 
     Voleb konaných 26. května 1946 se zúčastnilo 389 voličů. Největší podporu získala 
sociální demokracie (160 hlasů. 6 mandátů), další se umístili lidovci (97 hlasů. 4 mandáty), 
komunisté (88 hlasů. 3 mandáty) a národní socialisté (44 hlasů, 2 mandáty). Ustavující schůze 
obnoveného MNV se konala 28. června a jednotlivé funkce byly obsazeny podle zásady 
poměrného zastoupení. Sdružení stran komunistické a sociálně demokratické zvolilo předsedu 
a sdružení stran lidové a národně socialistické místopředsedu. Zároveň byly ustaveny komise 
finanční, zemědělská a osvětová.  
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V březnu 1948 byl v Rokytnici ustaven Akční výbor Národní fronty složený z devíti členů, 
který měl za úkol prověřit členy MNV a všechny občany zaměstnané v podnicích, úřadech i 
školách. Zjistil, že v obci "není protistátních osob". 
     V   roce 1949 došlo k podstatnému zásahu do správního systému:  rozdělením státu do 19 
krajů. Rokytnice se tedy stala součástí okresu Valašské Klobouky. Především špatné dopravní 
spojení s novým okresním městem vedlo občany Rokytnice, Šanova, Rudimova a Petrůvky k 
podání žádosti o ponechání u okresu uherskobrodského. Doprava do Valašských Klobouk 
byla zpočátku zajišťována nákladními auty získanými v rámci pomoci UNRRA. Od 1. ledna 
1950 začal v Rokytnici fungovat matriční úřad. Matriční obvod tvořily obce Rokytnice, Šanov 
a Hostětín.  
Počátkem  července   1950  proběhl reorganizace   MNV.   Rokytnice  spadal podle počtu 
obyvatel do druhé kategori obcí, a proto mělo mít MNV 24 členů a radních sedm. Každý člen 
rady měl na starosti jede ze sedmi referátů 
     Ve stejném roce byly zrušeny obvodní stanice SNB a nově zřízena okrsková střediska 
SNB, jedno z nich bylo utvořeno také v Rokytnici. Také byla utvořena Rada žen, která měla 
především pečovat o pořádek a čistotu v obci. Jistý mezník v činnosti národních výborů 
znamenal rok 1954, kdy byla řadou zákonů reformována pravidla voleb do národních výborů, 
upraven způsob jejich fungování a prodlouženo jejich funkční období ze tří na čtyři roky.      
Národní výbory byly nově definovány jako místní orgány státní moci a správy pracujícího 
lidu, jejichž úkolem je řídit hospodářskou a kulturní výstavbu ve svých obvodech. Ke změně 
v personálním obsazení funkce předsedy a tajemníka došlo v říjnu 1956, kdy byli oba 
odvoláni kvůli prohřešku v hospodaření s finančními prostředky. Novými členy MNV se po 
doplňkových volbách ve dvou obvodech stali V. Tělupil a A. Božek. Zároveň byla kvůli 
novému obsazení některých funkcí reorganizována rada MNV i předsedové některých komisí. 
Nově byla vytvořena trestní komise. Ovšem poté se své funkce předsedy MNV vzdal V. 
Tělupil s odůvodněním, že hodlá nastoupit na brigádu do uhelných dolů. Po doplňkových 
volbách byla volba nového předsedy MNV provedena 15. prosince 1957. 
     V roce 1960 se uskutečnila rozsáhlá změna územního členění státu. Její součástí bylo také 
zrušení okresu Valašské Klobouky, Rokytnice spolu s dalšími obcemi přešla do rozšířeného 
okresu Gottwaldov. V tomtéž roce proběhly také volby do národních výborů. V Rokytnici 
bylo při volbách 12. června zvoleno 15 poslanců. Na ustavující schůzi pak byla zvolena 
sedmičlenná rada a pět komisí. Obdobným způsobem proběhly volby také o čtyři roky 
později. Brzy však došlo ke změně na misce předsedy MNV, když A. Ševčík požádal plénum 
na schůzi 23. července 1965 o zproštěni funkce, čemuž bylo vyhověno. Zvolen byl nový 
předseda M. Skočovský. Další změnou, která se v šedesátých letech odrazila ve vývoji 
národních výborů, bylo vydání nového zákona o národních výborech roku 1967. Tento zákon 
měl vytvořit nové právní a organizační podmínky pro upevnění postavení národních výborů, 
zabezpečit jejich větší samostatnost při rozhodování záležitostí spadajících do jejich 
působnosti a dělbu práce mezi orgány národních výborů. 
     Když Místní národní výbor Jestřábí ukončil 15. červenec 1976 samostatnou činnost a obec 
utvořila se Štítnou nad Vláří - Popovem společný místní národní výbor se sídlem ve Štítné 
nad Vláří -Popově, rozhodli se obyvatelé osady Kochavec spadající do té doby pod Jestřábí, 
že požádají o připojení k obci Rokytnice. Se souhlasem rady ONV Gottwaldov bylo připojení 
Kochavce definitivně schváleno na plenárním zasedání MNV Rokytnice 17. srpna 1976. 
     Samostatnou činnost ukončil Místní národní výbor Rokytnice v roce 1980, kdy v rámci 
integrací obcí na Gottwaldovsku byla obec s účinností k 1. červenci 1980 připojena spolu s 
Šanovem k Městskému národnímu výboru Slavičín. Dne 25. července 1980 byl na veřejné 
schůzi zvolen občanský výbor (13 občanů), jehož předsedou se stal J. Koncer a spolu s 
místopředsedou a tajemníkem se stali členy rady Městského národního výboru Slavičín. 
Několik funkcionářů někdejšího MNV bylo integrováno do komisí ve Slavičíně. 
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Když byl po válce proveden odsun německého obyvatelstva, nabízela se možnost získat v 
uprázdněném pohraničí za výhodných podmínek nový domov. Této nabídky využila také řada 
občanů z Rokytnice, kteří osídlovali především severní pohraničí, ale někteří se usadili také u 
jižní hranice. 
     Nedlouho po osvobození byla slavnostně znovu odhalena busta prezidenta T. G. Masaryka 
na pomníku padlých 
 
 
 
2.3 Zemědělství a živnosti 
 
     V obci byla tehdy zaznamenána široká paleta živností: obuvník ( A.Číž), truhlář (A. 
Dědek), tři obchody smíšeným a částečně střižním zbožím (J. Argaláš, A. Dědek a L. 
Mudrák), dva hostince (F. Heblajn a L. Mudrák), pekař (A. Ptáček), mlynář (J. Papež), 
výrobce cementového zboží (F. Janošík), obchod semenem a zemskými plodinami (V. 
Urbaník), řezník a uzenáž (A. Pešek), dva zasilatelé mrtvého dobytka (řezníci A. Pešek a J. 
Pešek), kovář a pod-kovář (J. Jemelka a syn), trafika a obchod s papírem i cukrovinkami (J. 
Kadlec) a konečně také devět zvěroklestičů (F. Hrabina, J. Hrabina, R. Charvát a syn, F. 
Janošík, J. Mudrák a syn, A. Šmolek a J Šuráň). 
     Jakýmsi prvním signálem k budoucímu procesu kolektivizace bylo schválení založení 
strojního družstva na konci roku 1945. Dalším krokem byl výkup hospodářských strojů v roce 
1950 od soukromě hospodařících zemědělců, stroje poté převzala Státní strojní stanice v 
Brumově. V té době se již rozbíhala masivní přesvědčovací kampaň pro vstup zemědělců do 
družstev, v které se angažovali především místní funkcionáři MNV a členové KSČ. Ti také 
dostali příkaz, aby šli příkladem a manifestačně podali přihlášky ke vstupu. Ovšem většina 
komunistů hospodařila jen na minimálních výměrách půdy, takže svým krokem nikoho 
nepřesvědčili. Varovným příkladem pro velké hospodáře byla také živořící družstva v 
Divnicích a Bohuslavicích nad Vláří. Přesto se podařilo založit alespoň přípravný výbor pro 
vznik JZD, a to i za účasti významnějších zemědělců. Tento pokus však velmi brzy 
zkrachoval.  
      Teprve roku 1956 se podařilo většinu zemědělců přesvědčit pro vstup do JZD a 19. 
prosince 1956 proběhla ustavující schůze. Samostatně hospodařilo JZD Rokytnice až do roku 
1970, kdy bylo na členské schůzi odhlasováno spojení čtyř družstev: Hrádek, Rokytnice, 
Šanov a Kochavec. Dne 3. dubna 1970 se uskutečnila ustavující schůze JZD Vlára, 
do kterého vedle výše zmiňovaných vstoupilo i JZD Slavičín a roku 1971 také JZD Jestřábí. 
Dosud samostatní živnostnici J. Hamalčík (obchod smíšeným zbožím čp. 143) a L. Habanec 
(pekárna čp. 45) se přihlásili za komunální podnik družstva Jednota, kam vstoupil také L. 
Mudrák ml. (hostinec čp. 11). Další živnostníci - L. Mudrák st. (obchod smíšeny— zbožím 
čp. 105), J. Řehák (krejčí čp. 134) a A. Číž (obuvník čp. 94) - své živnosti uzavřeli. Mlýn čp. 
29, jehož nájemcem  byl J.Koncer, byl uzavřen v roce 1828 stál na místě dnešní osady 
Kochavec jen vrchnostenský dvůr. Bylo uzavřeno pohostinství čp. 121 J. Argaláše v důsledku 
nařízení, že v obci do 1000 obyvatel má být pouze jeden hostinec. Někdejší výčepní místnost 
byla upravena pro schůze organizací působících v obci. Nakonec byla roku 1960 zrušena i 
pekárna. 
     Po celou dobu fungování samostatného MNV se prováděla výstavba kanalizace a 
vodovodu. První jednání se uskutečnila v roce 1946, ale k vypracování projektů došlo teprve 
roku 1954. Samotná výstavba kanalizace započala roku 1958 a v jednotlivých fázích 
pokračovala až do roku 1980, kdežto s budováním vodovodu se započalo teprve v roce 1972.  
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Další významnou akcí byla stavba silnice do osady Kochavec, s kterou se začalo roku 1965 a 
do provozu byla dána roku 1967. Pak ještě pokračovaly dokončovací práce vletech 1968-
1969. 
     Významné místo v životě obyvatel Rokytnice zaujímala kultura. Nejenže zde pokračovala   
prvorepubliková tradice divadelního ochotnického souboru, ale v roce 1951 byl sál v hostinci 
u Mudráků upraven na stálé kino, které pak fungovalo až do roka 1980, kdy bylo z 
technických důvodu uzavřeno. Vedle toho samozřejmě v obci pracovala celá řada zájmových 
organizaci: Československý svaz mládeže, Sokol, Lidová myslivecká společnost, Svaz 
chovatelů drobného hospodářského zvířectva a další. 
 
 
2.4 Novodobý vývoj 
 
     9. července 1999 proběhlo místní referendum mající rozhodnout, zda Rokytnice a spolu s 
ní i Kochavec budou chtít nadále svůj osud spojovat se Slavičínem, nebo se opět vydají 
vlastní cestou a převezmou odpovědnost za další vývoj své obce. Pro osamostatnění se 
vyslovilo celkem 344 občanů Rokytnice a Kochavce ze 458. Brzy nato byl podán návrh na 
osamostatnění obce a ministerstvo vnitra rozhodlo, že od 1. ledna 2000 bude ustavena obec s 
názvem Rokytnice. Osamostatnění bylo završeno volbami 4. března 2000, ke kterým přišlo 
více než 82% oprávněných voličů.  
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 3.0 Sbor dobrovolných hasičů 
 
  3.1 Jaké to tady bylo ještě bez sboru 
 
     Jako červená nit se táhnou staršími dějinami jihovýchodní Moravy a tím i naší obce zprávy 
o zhoubných požárech. Nebylo dost na nepřátelských vpádech , kdy dřevěné a doškem 
pokryté chaloupky hořely jako sláma, nýbrž dělo se tak i za dob klidnějších. Z otevřených 
ohnišť bez komínů vyšlehly plameny na střechy a osada bývala v jednom ohni. 
     Teprve císař Josef II. nařídil stavět komíny. Přesto však docházelo k častým požárům, 
protože tato nařízení se jen pozvolna uváděla v život. V osmdesátých letech devatenáctého 
století měla naše obec kolem 90 – ti obytných stavení, z nichž pouze 6 mělo krytinu tvrdou, 
ostatní byly kryty došky, šindely nebo dokonce byly celé dřevené. První požár se datuje 
v Rokytnici v letech 1875-1880. Shořely u zdejšího panského dvora dvě kopy slámy. Občané 
používali k hašení primitivního prostředku – větví. Časté požáry vedly tehdejší zastupitelstvo 
ke koupi ruční kolové stříkačky od firmy R.A Smékal, Čechy po Košéřem. Stalo se tak v roce 
1882 za 600 zlatých. Nová stříkačka byla použita u mnoha místních požárů. Zásahy byly však 
vedeny neobratně, obsluha stříkačky nebyla řádně vycvičena. Proto občané Rokytnice začali 
uvažovat o založení hasičského sboru v obci. V roce 1887 bylo použito poprvé nové stríkačky 
a to u požáru usedlosti č.26, kde bydlel Kozubík, člověk nedbalý a opilec. Ten zapálil stodolu 
starosty Josefa Argaláše a své stavení a utekl do lesa ,,Hájku´´ a tam se na buku oběsil. Požár 
stodoly Argalášovi nenabyl velkých rozměrů, pohasl, avšak usedlost Kozubíkova, zapálena ze 
dvou stran, shořela do základů, dobytek těžce popálen. V tomto roce byly ještě 3 požáry a to 
vyhořením stavení rolníka Ungermana,který utpěl velkou škodu,jelikož své stavění neměl 
pojištění, dále stavení Urbaníkovo, ten jej měl dobře pojištěné a blesk zapálil stavení 
Daníčkovo. Tyto požáry byly příčinnou, že občané začali uvažovat o založení hasičského 
sboru.   
 
3.2 vznik a počátky fungování sboru dobrovolných hasičů (SDH) 
 
     Na podzim roku 1893 se konaly pilné přípravy k založení hasičského sboru v obci. 
Ustavující Valná hromada se konala 12. listopadu téhož roku. Stanovy sboru byly schváleny 
c.k. místodržitelstvím v Brně pod číslem jednacím 18634 dne 7.června 1893. Zájem o sbor 
byl veliký a do sboru se přihlásilo 29 činných členů. Prvním starostou byl zvolen Arnošt 
Lederer, baron  ze Slavičíma, velitelem Jan Jemenka, místní kovář. Ke službě hasičské cvičil 
a připravoval rokytenské mladé muže p. František Suchánek ze Šanova, bývalý c.k. poručík. 
     Sbor v počátcích nikdo nepodpořil ani obec sama (povinnost podporovat hasičské sbory 
byla dána zákonem až v roce 1941). Proto byl při sbory zřízen oddíl přispívajících členů a to 
jak ze zdejších občanů, tak i přespolních. Hasiči se stali nejenom ochránci majetku občanů, 
ale i nositeli kulturního a společenského života v obci: pořádali taneční zábavy, hráli 
divadelní představení ( první divadelní hra byla ,,Sedlák, šelma veliká´´a jeviště měli 
vypůjčeno ze Slavičíma), zúčastňovali se různých oslav, církevních slavností a podobně. 
Zajímavostí jsou i dva spory: 15. května  1894 dopustil se urážky na cti starosty Josefa 
Argaláše občan Václav Šuráň a byl nucen zaplatit pokutu 2 zlaté, které starosta věnoval 
hasičskému sboru. V březnu 1896 rolnice Anna Hyžíková č.8 mluvila urážlivě o hasičském 
sboru. Byla žalována a c.k. okresní soud ji vyměřil poutu 10 zlatých, které připadly sboru. 
Pro zajímavost nutno uvést i data založení hasičských sborů v blízkém okolí? Brumov 1875, 
Slavičín 1885, Vlachovice 1887, Val. Klobouky 1888, Štítná nad Vláří 1891, Šanov 1893, 
Bylnice 1896, Hrádek 1902 atd.  
     Hasičská ruční stříkačka byla čtyřkolová, sloužila k přepravě hadic a příslušenství a také 
hasičů. Byla uzpůsobena pro koňskou zápřež. Pokud byl požár v obci, hasiči připravovali 
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stříkačku ručně, pokud jeli zasahovat do jiné vesnice, museli se zapřáhnout koně, kteří však 
vždy nebyli k dispozici. Proto byla na zbrojnici rozepsaná požární přípřež povinně na každý 
měsíc. Tuto povinnost však nebral každý vážně a zodpovědně a tak se stalo: Dne 28. listopadu 
1902 o 11. hodině v noci vypukl požár v Brumově. Náš sbor se hašení také zúčastnil  a hasiči 
celou noc až do rána statečně pomáhali zdolávat zhoubný požár, kterému padlo za oběť pět 
usedlostí naproti pivovaru.Domů od tohoto požáru však museli hasiči pěšky. V noci totiž vzali 
koně do stříkačky jednomu hospodáři za jeho nepřítomnosti (byl to také hasič). Ten přijda 
domů, běžel do Brumova, a přestože koně byli řádně ve stoji opatřeni a jeden hasič u nich, 
spustil křik a zatímco unavení bratři posilovali se v hospodě, pohoštěni broumovskými, 
zapřáhl koně do stříkačky a ujížděl domů. Hasiče nechal v Brumově. Za pozornost stojí 
zmínka o velkém požáru v obci 5.srpna 1905. Přes velkou snahu osmi zúčastněných sborů 
padlo za oběť tomuto požáru 34 usedlostí a uhořela jedna osoba. Požár vznikl nepozorností 
kuřáka při skládání ,,fůry´´ ječmene. Foukal silný jihozápadní vítr a v husté zástavbě oheň 
přeskakoval z jedné usedlosti na druhou. 
     V průběhu válečných let 1914-1918 byla činnost sboru ochromena odchodem mnoha 
činných členů na válečné pole, z nichž se mnozí nevrátili. Přesto byla schopnost sboru 
udržena a ihned po válce došlo k oživení činnosti.  
     V červenci 1939 byla v obci dostavěna, vysvěcena a k užívání předána budova obecního 
úřadu, jejíž součástí je i hasičská zbrojnice, která svému účelu slouží dodnes. V době 2. 
s větové války byla striktními příkazy a zákony okupačních úřadů činnost sboru velmi 
omezena hlavně v kulturní a společenské oblasti. V roce 1940 obec objednala a zaplatila pro 
místní hasiče u firmy Sikmund novou motorovou stříkačku. Starší občané si určitě pamatují tu 
červenou krasavici, chloubu našeho sboru. Přepravovat se musela ručně nebo zapřažená, takže 
potíže s dopravou k požárům, hlavně přes pole pokračovaly. Dne 19. března 1950 MNV 
zakoupil od p. Kalíka, hostinského v Horní Súči, za 85000 Kč starší nákladní automobil, který 
sloužil jak hasičům, tak i obci. Auto bylo v roce 1964 při technické prohlídce vyřazeno 
z provozu.V roce 1964 byl našemu sboru inspekcí požární ochrany přidělen terénní automobil 
T805 a nová motorová stříkačka DS16. Automobil po centrální opravě a přizpůsobení 
potřebám hasičského sboru sloužil až do ruku 1989. Na stříkačce byly rovněž provedeny 
úpravy, které vylepšily požární vlastnosti tohoto stroje a je dodnes udržován jako záložní 
stříkačka. 4 srpna 1989 nám ředitelství požární ochrany ve Zlíně přidělilo nový požární 
automobil AVIA A31 a včetně kompletní výstroje i s přesnou stříkačkou PPS12. 
     V roce 1955 se naši hasiči poprvé zúčastnili soutěže požárních družstev ve Štítné a skončili 
na 2. místě. Od té doby se hasiči požárních soutěží zúčastňují pravidelně a většinou s velmi 
dobrým umístěním. Několikrát se jako vítězové zúčastnili i Okresní soutěže. Svědčí to o 
poctivé přípravě a pravidelných cvičeních.  
 
3.3 Součastná práce SDH 
     
     V posledních letech se u našich hasičů stalo tradicí, že se schází na konci každého roku a 
bilancují uplynulý rok (vznikem zprávy) a stanovují plán úkolů na rok příští. Mě se do rukou 
dostalo několik těchto zpráv, tak vás seznámím co se za posledních 5 let stalo v naší obci. 
 
2003 
 
1. března 2003 provedli hasiči po 10. letech masopustní merendu pod názvem ,, Řemesla 
všeho druhu´´. Zúčastnilo se 23 členů za doprovodu hasičské kapely Jaselka. 
Každoročně hasiči pořádají sběr železného šrotu a ulehčují tak občanům od nepořádku a těm 
starším od práce na kterou už někteří nemají potřebné zdraví. 
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Společně s obecní úřadem pořádali taneční zábavu se skupinou Fleret, kde zajišťovali 
občerstvení. ,,Členové dobře vědí, že to byla náročná akce, ale znovu se ukázalo se, že jsme 
silná organizace a větší akce nás nemůžou zaskočit´´, řekl starosta této organizace. 
U příležitosti 110.výročí sdružení si hasiči natřeli stožár na hadice, obrousili vrata, celá 
zbrojnice se vymalovala, podlaha se oškrábala a natřela se okna. Na oslavě 110.výročí hrála 
pro zpříjemnění atmosféry dechová hudby Důbravanka. V místní kapli se sloužila Mše svatá. 
Konal se slavnostní průvod s mažoretkami do kulturního areálu, kde po slavnostním přivítání 
mohli všichni zhlédnout výstavu požární techniky jak staré, tak nejnovější. 
Zásahová jednotka provedla ve spolupráci s profesionální a dobrovolnou jednotkou ve 
Slavičíně námětové cvičení na bývalý sklad Svitu.Kromě některých nedostatků naše jednotka 
byla hodnocena velmi dobře.  
 
2005 
 
Přírodní problémy:Po průtrži mračen čistili ucpanou příkopu nad rybníkem, regulovali vodu u 
budovy č.41 a prokopávali příkopu u Koncerů, čistili ucpanou příkopu od rybníku až po 
Kochanec. 
Pálení klestu v obecním sadu, vysekání trávy kolem potoka, převážení dřeva na kochavecký 
penzion. 
Za poskytnutou dotaci pořídili: kulový rozdělovač, 6 párů dlouhých kožených rukavic, 7 
pracovních obleků ke kterým dostali trička a čepice zdarma. 10 triček s nápisem Hasiči, 4 
reflexní vesty, 9 párů gumáků troje pracovní boty. 
Naše družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu, kde se umístilo na 2.místě, 
čímž si zajistilo postup do okresního kola. 
Hasiči se také začali účastnit každoročního setkání Rokytnic, které bývalo pouze pro 
fotbalisty. 25-26. června jeli na sraz Rokytnic do Rokytnice nad Rokytnou. V sobotu pro 
hasiče uspořádali zábavné odpoledne s vyjížďkou do Haraltic do Hasičského muzea. V neděli 
ráno proběhla samotná soutěž, ve které se náš sbor umístil na 2.místě. 
Kulturní akce: zajištění občerstvení při vystoupeních skupin Alkohol a Argema( výpomoc 
obecnímu úřadu). 
Zájezd na zámek Úsov. 
 
2006 
 
Během února členové SDH pomáhal odklízet sníh ze střech obecního úřadu, základní školy a 
také sníh ze spadlých střech a střech narušených sněhem. Při prudkém tání sněhu na přelomu 
března a dubna čistili zanesené příkopy a potok zanesený bahnem. 
3.června se účastnili okrskové soutěže v Lipové a umístili se na 3.místě.  
8.července pořádali na Kochanci soutěž: ,,o putovní pohár starostky obce 
Rokytnice´´.Zúčastnilo se 8 družstev mužů a jedno družstvo žen. Naši borci obsadili 2.místo. 
19.srpna se podíleli na organizaci ,,Setkání na Peňažné´´, kde někteří členové pomáhali při 
dovozu zboží, prodeji občerstvení a veškerého technického zajištění. 
26.srpna jako každý rok zorganizovali pro členy SDH a širší veřejnost zájezd po krásách naší 
vlasti. V roce 2006 bylo cílem město Ostrava, kde navštívili Hasičské muzeum města 
Ostravy, hornické muzeum a stanice báňského záchranářství. 
10.září se v kulturním areálu konal 4.ročník mladých hasičů ..o pohár ředitele HZS Zlínského 
kraje´´.Pro soutěžící a všechny děti byly po celý den zajištěny různé sportovní hry. Součástí 
programu byly mimo jiné také projížďky na koních, ukázky výcviku služebních psů a zásah 
profesionálních hasičů z valašských Klobouk. Soutěže se zúčastnilo 24 družstev mladých 
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hasičů. Jednalo se o uzavřenou soutěž, na kterou byla nominována vždy tři nejlepší mužstva 
z každého okresu v obou kategoriích, což se projevilo i na celkové úrovni soutěže.   
 
2007 
 
Na začátku roku se konala brigáda na úklid prostoru vedle Jemelkovy kovárny, kde se 
zároveň opravil starý plot a vstupní brána. Další prací bylo ořezání větví zasahujících do 
vozovky od lávky u Hospodu až po bývalé JZD. 23. února přivezli 5 aut Praga V3S, které jim 
bezúplatným převodem poskytla armáda ČR. V součastné době mají 2 V3S ve Zlíně vedené 
jako zásahová vozidla. Valník s hydraulickou rukou je k dispozici všem občanům po domluvě         
 na OÚ za cenu projeté nafty. Na setkání Rokytnic v Orlických horách se naši hasiči na turnaji     
 umístili na 1. místě. 
 Začíná se zde formovat též družstvo dorostenek. 
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4.0 TJ Sokol Rokytnice 
  
4.1 Vývoj kopané (fotbalu) v obci Rokytnice 
 
     Jak se v naší obci Rokytnice vyvíjel sport a to už po první světové válce, jsou různé 
pamětihodnosti. Ani v jednom případě však nešlo o organizované celky, spíše individuální 
malé kolektivy či skupinky z řad mladých studentů, kteří získanými zkušenostmi dali základ 
kopané v naší obci v letech 1924. 
Pisatel chce upozornit, že osoby o nichž píše ve svých pamětech dobře znal, neboť to byli 
občané místní, studující na reálném gymnáziu v Uherském Brodě. Hlavní průkopníky kopané 
lze označit následovně: byl to studující Antonín Kužela, Rudol Kužela, Evin Zimlich, Josef 
Zahradníček, Emil a Bohuslav Argalášovi, Jaroslav a Josef Hamalčíkovi, Vincenc Kužela a 
Karel Peléšek. Z blízké vesnice Divnice přicházeli tu a tam bratři Zemanové. Hrávalo se za 
stodolou, mezi ploty, u vrat, na podzim v době vypasených luk i za cenu nadávajícího majitele 
s bičem v ruce. Inu, těžké začátky. Tito uvedení průkopníci kopané však nebyli vždy v plném 
počtu, a tak se trénovalo, hrálo i ve třech na Kuželové zahradě nebo na ,,Podsedku´´ louce 
Jaroslava Maliníka, který si rád do balónu kopl. Míč se kupoval od klubů, jako vyřazený za 
malý honorář a po sešití u ševce znovu sloužil. Nebylo peněz na nový. Hrálo se třeba bosí, 
nebo v sandálech, prostě kdo co měl. Mladší příznivci kopané však vyrůstali a pomalu se 
přidávali (jistě musel něco umět) ale byla to pro ně velká pocta a s jakým nadšením šli do 
toho. Na horní části obce ,,Horňansko´´  kraloval chlapcům jako kapitán. Hraálo se na 
Kráčinách a na pasece pod Kaloněm s ,,hader´´ vyrobený balón motouzem všelijak 
postahovaný. Byl příčinou menších úrazů, pláče i několika denního klopýtání. Ale fotbal spěl 
dále kupředu. Hrálo se na pastvě, hrálo se na cestě. Nebylo hřiště ani pochopení radních. Tu 
lavinu nadšení však tyto překážky nezastavily. První fotbalové utkání mezi Slavičínem se 
dostavilo a to v roce 1927 na obecní louce v místech kde dnes stojí domy rodiny Ondruškovi. 
Byla to prohra, ale i tak Slavičínští nějakou branku dostali. Další zápasy byly sehrány na 
kopci na Trávníkách i na nezávodí v době podzimní. 
 
4.2 Kopaná v letech 1935-1945 
 
     V první polovině třicátých let končila éra průkopníků. Jako kluci, školáci z tehdejší obecné 
školy, si pamatovali na velký sportovní den, uspořádaný na Škubníkové zahradě s fotbalovým 
turnajem, ukázkami boxu a lehké atletiky. Vystoupilo tam mužstvo kopané Rokytnice, 
doplněné hráči Šanova a hostujícím brankařem v parádní brankařské výstroji. První stabilní 
hřiště bylo na trávníkách, uprostřed lesa, kde se konala utkání a turnaje kopané přátelských 
jedenáctek z nejbližšího okolí: Šanova, Hostětína, Rudimova, Štítné aj. ve druhé polovině 
třicátých let začíná dorůstat další generace hráčů kopané v Rokytnici. Velkým povzbuzením 
pro kluky bylo úspěšné vystoupení československého národního mužstva ,,zlatých hochů´´ na 
mistrovství světa v Itálii, kde naše jedenáctka podlehla nezaslouženě a s přispěním rozhodčího 
až v prodlouženém finále v Římě 2:1. S velkým nadšením kluci poslouchali rozhlasové 
přenosy J.Laufra z Itálie, které nám umožnil tehdejší řídící učitel R.Merta v zahradě pod okny 
jeho bytu. V tehdejší Rokytnici byly jenom dva rádiové aparáty. Plánička, Nejedlý, Puč, 
Ženíšek a další byli klukovskými zbožňovanými vzory při denním fotbalovém klání na plácku 
u ,,Boží muky´´ pod lipami vedle školy. Hrávalo se v menším počtu, záleželo na tom kolik se 
jich sešlo, ale o to s větším nasazením a nadšením. Jedna branka byla na zdi Šmotkova domu 
ti si s nimi užili, třebaže se ze začátku hrálo s menším gumovým míčem nebo i 
s ,,tenisákem´´. Sen fotbalového koženého míče se uskutečnila až později. Tento plácek dal 
základy k pozdějšímu vytvoření mužstva kopané. Působení této jedenáctky spadá již do let 
druhé světové války. Byla to S.K.Rokytnice a nutno říci, že to v tehdejší době byla jediná 
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jejich zábava a rozptýlení v dusném ovzduší Protektorátu. Podmínky nebyly lehké, ale 
s nadšením se všechno zvládlo. Dnešní generace se jistě podiví, že hřiště bylo tenkrát dočasně 
také Na kopci nad tehdejším koupalištěm. Dovedete si představit tu rovinku? Hrálo se tam 
dokonce utkání s Divnicemi a to za velké mlhy. Nebylo to však v okolí, kromě Slavičína, ani 
jinde lepší. Vzpomínka ze zápasu v Hostětíně v lese ,, Na kočičáku´´, kde rokytenský brankař 
Bařinka ( říkali mu Jenda, přestože se jmenoval Josef ) chytal v brance, kterou tvořili dva 
bory s vyčnívajícími pahýly ( jen se píchnout ) a nahoře s tyčkou , jako břevnem. Jěště k tomu 
jim nepřál místní rozhodčí a neuznal jim 3 góly. Vyhráli 4:3, ale ty tři branky si navíc ještě 
vždycky započítávali. Potom s přispěním obce sami vybudovali hřiště na Horňansku mezi 
lesem, kde hrály až do konce války. V létě 1941 byly pořízeny první skutečné dresy, třebaže 
starší, darované ze Slavičíma, modro-bílé sešívané s hvězdou. Až je mrazilo v zádech, když se 
poprvé oblékli na turnaj na Horňansku, kam pochodovali s hudbou od hostince u Mudráků. 
Dalším památným utkáním je utkání s SK Bojkovice z r.1941 na jeho hřišti, kde proti 
Rokytnici nastoupilo jejich mužstvo A, protože mu nepřijel soupeř. Původně měli rokytenští 
hrát předzápas s jejich dorostem. Skončilo to naší drtivou porážkou 15:0, ale bylo to poprvé, 
kdy dostali vyplaceno cestovné a to celých 100 Kč a tak odjížděli s docela veselou náladou. 
Na naši branku střely jen pršely, známí útočníci Bojkovic Veverka a Stuchlík ji neustále 
bombardovali, takže náš brankař raději v polovině branku opustil se slovy: ,, Přece se 
nenechám zabít.´´ Bylo to již 8:0 a do branky nastoupil B. Kostelecký, který byl již tenkrát 
všestranným hráčem, ale ani ten nemohl zabránit velké porážce. Drátěné sítě v naší brance jen 
zvonily. V průběhu dalších let sehráli řadu přátelských utkání (nebyla organizovaná soutěž) a 
turnajů jak na našem hřišti, tak u nejbližších sousedů. Velkým rivalem bylo již tehdy mužstvo 
Šanova a vyhrát na jeho hřišti Na Kopance nebylo lehké. Rokytenští byli  sehrané mužstvo a 
pokud nastoupili kompletní, těžko je někdo v okolí mohl porazit. Hrával s nimi tenkrát také 
učitel Dobýšek, který působil krátký čas v Rokytnici a Igor Mělničinko, oba dva dobří 
technici. Zvítězili překvapivě na turnaji v Rudimově nad domácími, doplněnými hráči 
Slavičína 5:2, ale potom se ve finále neprosadili proti Pitínu, kde jim tvrdý známý obránce 
Velík nic nedovolil a prohráli 0:2. V roce 1943 vyhráli turnaj v Rudicích, ve finále proti 
domácím 4:3, na který dodnes pamatuje dobře Fr. Šuráň, poněvadž se tam na taneční zábavě 
na Václavských hodech seznámil se svou pozdější manželkou, která tam byla náhodou na 
návštěvě. Tu neděli od rána pršelo a tak se fotbal nehrál, ale zato se tancovalo do půlnoci, kdy  
měli sólo v modrobílých dresech. Potom pěšky putovali na nádraží do Nezdenic. Za týden se 
turnaj odehrál za krásného počasí. A příští rok byli pozváni jako vítězové znovu, hráli zase ve 
finále proti Nevšové, které se však vinou rozhodčího nedohrálo, takže si pohár už neodvezli. 
A tak se přiblížil dlouho očekávaný konec války a naše osvobození. Tím se však také skončila 
éra našeho mužstva. Někteří hráči odešli na vojnu, jiní za zaměstnáním vzdáleném od svého 
bydliště nebo na studia. Začali budovat každý svou existenci, poněvadž válečná léta 
považovali jen za jakési provizorium. Rádi však na celou tu dobu vzpomínají, zejména kvůli 
fotbalu a dobré partě. 
 
4.3 Založení TJ Sokol Rokytnice 
 
     Tělovýchovná jednota sokol Rokytnice byla založena v roce 1952. Mezi zakládajícími 
členy byli např. p.Saloky, Hrabina, Malaník aj., kteří jsou většinou již v důchodu a aktivně se 
na chodu TJ Sokol dnes již nepodílejí. Patří jim však dík současných členů a ostatních občanů 
za to, že v Rokytnici je možné si zasportovat. Většina současných členů jsou mladí lidé 
z Rokytnice, ale i ze Slavičín, kteří jsou zaregistrováni ve fotbalovém oddíle, který je 
v současné době jediným oddílem tělovýchovné jednoty. 
     Tělovýchovná jednota Sokol oslavila 20. výročí založení dvoudenním programem 3. a 4. 
července. První den v sobotu slavnostní společenský večer za účasti mnoha bývalých hráčů, 
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funkcionářů a aktivních sportovců se společnou večeří. Zasloužilí členové a bývali 
funkcionáři obdrželi diplomy. Program večera zpestřoval lidový vypravěč Berger ze Slušovic 
a místní hudba hrála k tanci v místním kinosále. Neděle 4. července byl sportovní den v rámci 
oslavy. Dopoledne žákovský turnaj v kopané, Odpoledne průvod účastníku od školy na hřiště 
,, Za dvorem´´. Z rozsáhlého programu uskutečnila se pouze část: 1. Kopaná bývalých hráčů 
TJ Štítná – Rokytnice 2. Veřejné cvičení žáků TJ 3. Přátelské utkání hráčů v kopané I. 
Mužstvo Rokytnice – I liga dorost TJ Gottwaldov 4. Seskok parašutistů Aeroklubu 
Otrokovice. Následkem deště muselo se z hřiště odejít a odpadla cvičení žen na nářadí a 
prosná cvičení žen z TJ Slavičín. V sále u Mudráků skončila neděle taneční veselicí. 
Odpoledne i večer hrála krojová hudba ,,Nemšovanka´´. Místní tělovýchovná jednota Sokol 
zřídila v roce 1975 oddíl ,,Stolního tenisu´´. Tento sport je velmi oblíben u mládeže i 
dospělých a bylo uspořádáno už několik utkání s okolními oddíly tohoto sportu v kinosále u 
Mudráků. Velké přízně dosáhli naši fotbalisté, jak u mladých tak i u starších a naše hřiště 
v neděli při zápasech bylo vždy hojně navštěvováno. Vybíralo se vstupné 2 Kčs – více méně 
jako příspěvek sportovcům na výlohy spojené s pozváním soupeře.  
      
4.4 O turnaji Rokytnic 
 
     Ve dnech 24-25. června uspořádala tělovýchovná jednota Sokol fotbalový turnaj. Byl 
pozváni k nám a přijeli s početnou skupinou jejich spoluobčanů ze stejnojmenných obcí z naší 
a to : Rokytnice u Vsetína, Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice v Orlických horách. Poslední 
dvě jmenované i s dobrou dechovkou a džes hudbou. Nocleh a stravu měli zajištěnu na 
Lopeníku, rekreačním středisku v Sidonii a ve Slavičíně. Průběh této akce byl následující: 
V sobotu 24.6. odpoledne seřazení průvodu u MNV a pochod účastníků na hřiště ,, Za 
dvorem´´. Tam po zahrání národní hymny přivítali účastníky a zahájili turnaj předseda MNV 
Mir. Kočovský a za Sokol Ludvík Šuráň. Za okresní výbor ČSTV učinil proslov Fr. Chlud 
z Gottwaldova. Následoval fotbalový zápas I. vylosovaných skupin a to: Rokytnice nad Vláří 
a Dynamo Rokytnice v Orlických horách. Zápas vyhráli naši 1:0. Po nich sehráli utkání 
Rokytnice u Vsetína a Rokytnice nad Rokytnou. Zvítězili poslední 1:0. Pak byla taneční 
veselice na tanečním kole při krojové valašské hudbě z Bromova, která se protáhla přes 
půlnoc. Druhý den v neděli 25.6. pokračoval fotbalový turnaj a po skončení bylo zhodnocení 
a udělení putovních cen, které zhotovili zástupci patronátních závodů JZD Vlára, Svit 
Slavičín a Vlárské strojírny Slavičín. První místo obsadili sportovci Rokytnice u Vsetína. Naši 
sportovci byli na místě třetím. Následkem deště bylo nutno zábavu venku na hřišti opustit a 
taneční veselice odbývala se v sále u Mudráků při džes hudbě z Orlických hor. 
     Oddíl kopané místní TJ Sokol zúčastnil se ve dnech 14-15. července II. Ročníku 
mistrovství Rokytnic ČSR ve fotbalu. Tento turnaj se letos v Rokytnice v Orlických horách. 
Soutěžící mužstvo v četné účasti z řad občanů jeli na tento turnaj dvěma autobusy ČSAD. 
Oproti minulému roky přibyla Rokytnice u Přerova a Rokytnice nad Jizerou a neúčastnila se 
Rokytnice u Vsetína. Naši fotbalisté obsadili v této soutěži III. Ísto a získali jako cenu obraz a 
uměleckou skleněnou mísu. Účastníci této akce prohlédli se též blízké vojenské opevnění 
,,Hanička´´ z let 1936-1938 a vodní přehradu ,, Na pastvinách´´. 
     Oddíl TJ Sokol zúčastnil se ve dnech  8-10. července V. ročníku fotbalového turnaje 
Rokytnic v Rokytnici v Orlických horách. Poprvé se ho zúčastnili fotbalisté z Rokietnice 
v Polské lidové republiky. Turnaje se účastnilo 5 týmů. Naši fotbalisté se umístili na III.místě.      
     Ve dnech 13-16.července se fotbalisté zúčastnili turnaje Rokytnic v Rokietnici v Polské 
lidové republice. Vyhrála Rokytnice nad Rokytnou. 
     Ve dnech 4-6. července zúčastnili se fotbalisté VIII.ročníku turnaje Rokytnic v Rokytnici 
v Orlických horách v rámci oslav 700. výročí trvání města. V tomto roce se účastnili dokonce 
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dvě Rokytnice z Polské lidové republiky. Přestože naši ani jednou neprohráli. Třikrát vyhráli 
a dvakrát remizovali, vinou organizačního nedopatření skončili na posledním místě. 
    32.setkání Rokytnic 
     Tradiční setkání Rokytnic se letos uskutečnilo v Rokytnici nad Jizerou. Z naší obce jelo 39 
lidí.Většina z TJ Sokol. Tyto akce se uskutečňují pravidelně každým rokem střídavě v jedné 
z Rokytnic.Své fotbalové umění si změří hráči družstev z pěti Rokytnic /naší Rokytnice nad 
Vláří,Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice v Orlických horách a 
Rokytnice u Přerova/ V letošním ročníku zvítězilo mužstvo Spartak Rokytnice nad Jizerou. 
My jsme byli druzí. 
      Turnaj Rokytnic se koná až do dnešních dob. Každoročně se vydává skupinka sportovců a 
přátel dobré zábavy do některé z Rokytnic v České republice. 
33.setkání Rokytnic 
     25-27.6 se uskutečnilo setkání Rokytnic v Rokytnici u Přerova. Zájezdu se zúčastnilo 36 
občanů.Tentokrát chyběl na turnaji Union Rokytnice v Orlických horách. Proto se hrálo 
systémem každý s každým a my jsme se umístili na 2. místě z pěti, před Spartakem Rokytnice 
nad Jizerou, se kterým jsme v rozhodujícím utkání podlehli 1:3. Náš brankář Petr Malaník byl 
vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.      
 
4.5 Ženský fotbal v Rokytnici 
 
     Před asi 7 lety se v naší vesnici vytvořila skupina děvčat, které chtěli, tak jako kluci nebo 
jejich otcové hrát fotbal. Vyzkoušet si co to je nastoupit na hřiště, když kolem dokola stojí 
fanoušci plni očekávání, jakže ten zápas dneska skončí. Když člověk bydlí na malé vesnici, 
tak si najde místo, kam zde rád chodí. A pro nás už to bylo odmala hřiště. S kluky z naší 
vesnice jsme hrávali fotbal a velice nás to bavilo. Někdy jsme chodili i na jejich tréninky, a 
tak nějak to obkoukávali. A už nevím přesně jak to bylo, ale vzniklo dívčí fotbalové družstvo. 
No prostě jenom tak. A dokonce jsme měli i soupeře.Vedle ve vesnici (v Šanově) si taky 
vytvořili fotbalový tým. A hrávali jsme takové malé zápasy.Někdy jsme vyhráli a někdy zase 
prohráli. Ale vždycky se na nás přišel někdo podívat. To byl tedy pocit. Když se to o nás tak 
nějak rozkřiklo. Dozvěděli se o našem týmu až na Slovensku v Horné Súči. Tak se stalo, že 
jsme jednou jako taková atrakce vystupovali na jedněch Rokytnicích,které se konali tady u 
nás. My proti Horné Súči. Ale tam tedy bylo lidí. Člověk na člověku.Prostě něco 
neuvěřitelného. Tak se na nás dívali i všichni účastníci z ostatních Rokytnic. A hojně nám 
tleskali. To byla paráda. Potom ale naše nejstarší členky začali odcházet na školy a na fotbal 
už neměli tolik času. Tak nezbylo, něž si zase jenom kopat s klukama na hřišti, když jsme se 
tam po škole sešli. 
 
4.6 Zprávy z novodobých zasedání 
 
TJ Sokol 2003 
     Ze života TJ Sokol Rokytnice 
     V neděli 26.ledna se konala v klubovně TJ Sokol řádná vlaná hromada. Valné hromady se 
zúčastnilo celkem 69 členů ze 130. (TJ má 130 členu včetně dětí). Jako host byla přítomna 
starostka obce ing. Jana Juřenčáková. Na valné hromadě byla zhodnocena práce TJ v roce 
2002 a schválen plán činnosti na rok 2003. 
     Prvořadým úkolem v roce 2003 bylo zabezpečení účasti družstev žáků, dorostu a mužů 
v mistrovských soutěžích. V sezóně 2002-2003 se umístili žáci v okresním přeboru na 5. 
místě, dorost v okresní soutěži na 4. místě a muži v III.třídě okresního přeboru na 7. místě. 
Dále jsme se zúčastnili 32.ročníku setkání „ Rokytnice 2003“ v Rokytnici nad Jizerou. 
Třídenního zájezdu se zúčastnilo 39 občanů, převážně členů TJ. Cesta autobusem byla 
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hrazena z obecních prostředků. Setkání mělo zásluhou domácích pořadatelů vysokou 
společenskou a sportovní úroveň. Naši fotbalisté skončili druzí, když první místo obsadili 
domácí – Spartak Rokytnice nad Jizerou. 
 
     Další činnosti (aktivity): 

- uspořádání fotbalových turnajů žáků, dorostu a mužů 
- pořádání „Anenské pouti“ 
- účast na přípravách oslav a účast na oslavách 500 let od první písemné zmínky o 

založení obce 
- pomoc při organizaci 3.ročníku „Mezinárodní setkání na Peňažné 2003“ 
- výpomoc při kulturních akcích pořádaných OÚ 
- zabezpečení řádného provádění údržby sportovního areálu a šaten. 
 

     Nejvýznamnější událost v roce 2003: 
     Pozemky na kterých je vybudováno hřiště, včetně šaten a výletiště jsou konečně ve 
vlastnictví TJ Sokol – pokoušelo se o to několik generací funkcionářů TJ. 
     Na závěr přehled činovníků TJ Sokol Rokytnice 
 
TJ Sokol 2004 
V sobotu 24.1. se uskutečnila v klubovně na hřišti valná hromada TJ. Zabezpečení družstev 
žáků, dorostu a mužů v mistrovských soutěžích. 
V sezóně 2003-2004 se umístili žáci v okresní soutěži na 5.místě, dorost rovněž v okresní 
soutěži na 4. místě a muži ve III. třídě okresního přeboru na 6. místě.  
Členové TJ uspořádali pro širokou veřejnost zkušebně I. ročník pouličního turnaje ve fotbale 
za účasti družstev: Dědina,Horňansko a Mrmlov. Turnaje se zúčastnili prakticky všichni 
současní i bývalí fotbalisté. Turnaj měl kupodivu i vysokou sportovní úroveň a nasazení a byl 
kladně přijat i širokou rokytenskou veřejností. I. ročník vyhráli fotbalisté z Mrmlova, před 
Dědinou a Horňanskem. 
Dále se členové TJ zúčastnili 33. ročníku setkání „Rokytnice 2004“ v Rokytnici u Přerova. 
Dvoudenního zájezdu se zúčastnilo 35 členů TJ. Další fanoušci od nás přijeli na kolech a 
osobními auty. Naši fotbalisté skončili na slušném 2. místě a tím dobře reprezentovali naši 
obec. 
Dále se členové TJ podíleli mimo jiné na těchto aktivitách: 

- pořádání Anenské pouti, 
- uspořádání fotbalových turnajů žáků,dorostu a mužů, 
- výpomoc při organizaci 4. ročníku „Mezinárodního setkání na Peňažné“, 
- brigádnická činnosti pro potřeby OÚ, 
- řádné provádění údržby sportovního a kulturního areálu a šaten. 

Na závěr je potřeba vyslovit poděkování našemu rodákovi Laďovi Goňovi, který ukončil 
kvůli pracovnímu zaneprázdnění činnost u rokytenské fotbalové mládeže a jehož trenérskýma 
rukama prošel snad každý mladý fotbalista, který se prohání po našem hřišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

5.0 Český červený kříž 
 
            Zpráva k 50-tému výročí založení ČCK v Rokytnici. 
Milé sestry, naši milí hosté ... , dovolte, abych zahájila dnešní slavnostní den, kdy byla v naší 
obci před 50-ti lety založena MS Č.K. Hlavním iniciátorem byl náš  obvodní lékař Mudr. 
Zdeněk Hřib, který byl dobrým vůdcem. Zúčastňoval se každé členské schůze, prováděl 1-2x 
přednášku, organizoval dobrovolné dárce krve, prováděl v Rokytnici jejich prohlídku a 
zajišťoval autobus do Zlína. 
Vzpomínám p. doktora proto, že právě letos tomu bude již 20 let, kdy nás navždy opustil. 
Čest jeho památce a děkujeme za jeho obětavou práci. První předsedkyní a zakladatelkou byla 
p. Jiřina Čížova s Hanzliánovou a Urbaníkovou Eliškou. Ve výboru pracovala p. Peškova 
Božena, Žeravčíková Amálie, Kostelecká Ludmila. Prvním členkám, kterých bylo kolem 20-
ti, byly vydány členské průkazy až v květnu. Naší povinností je, abychom všem 34 členkám, 
které se již nedožily této oslavy a panu Mudr. Hřiboví vzdaly čest vzpomínkou 1 min.ticha,    
 prosím povstaňme ….. děkuji. 
Dle zápisů od r. 1967 byla a je činnost MS ČČK velmi bohatá a během 50-ti let : 
- bylo každým rokem přeškolování sester k CO a P.P, 
- byla prováděna návštěva a pomoc přestárlým osobám jak v obci, tak v domovech důchodců 
a soc.péče u p. Barboříkové, p. Vojáčkové R., a p. Ondrůškové v Brumově. 
- údržbu zeleně a úklid kolem pomníku padlých členky prováděly pravidelně, 
- postaraly se rovněž, aby byla zřízena místnost pro přestárlé občany, kde je chodil pravidelně 
obvodní lékař Zd. Hřib prohlédnout a předepsat léky, 
- zdravotní hlídky se staraly o poskytnutí P.P při různých společenských a sportovních akcích, 
- každým rokem byli získáváni dobrovolní dárci krve za pomoci obvode lékaře. Každý dárce 
byl odměněn malou finanční částkou,občerstvením z pokladny ČČK, 
- členný Č.K. se zúčastňovaly na různých brigádách při čistění mnoha objektů po rekonstrukci 
v naší  obci, 
- na svou činnost si Č.K. zabezpečoval finanční prostředky tak, že pořádal velikonoční a 
hodovou zábavu a na ukončení masopustu , ,Fašankovou Merendu "  
- na kulturní činnost bylo rovněž pamatováno, a to zájezdy do divadla, po památkách 
kulturních, na zemědělské výstavy a na koupání v termálních lázní v Podhajské, 
- byly prováděny pokud to bylo možno lékařské přednášky s obvodním i odborným lékařem s 
doprovodem filmu k P.P, 
- nezapomíná se na předvánoční návštěvu přestárlých členek a rovněž při významném 
životním jubileu, 
- rovněž při úmrtí našich členek je pamatováno se smuteční kyticí, 
- vlastníme 6 brašen vybavených poskytnout P.P občanům a jsou u sestry : Goňové Zdenky, 
Argalášové Jany, Orsákové Ludm. ,Šebákové Ivany, Janošíkové Jarmili a Malaníkové Marie, 
- naše MS ČČK se zapojovala k finanční pomoci: na vesničku SOS, do nemocnice Slavičín 
akce,,Míša ", postiženým záplavami v Čechách, Drgové Nikolce na operaci jater, na nákup 
léku lepry a tuberkulosy do Afriky. Mimo dobročinných akcí přispíváme dětem naší ZŠ do 
tomboly na ples, OS ČČK jsme 4x přispěly do tomboly na ples ČČK a malou finanční 
částkou na zakoupení domu pro OS-ČČK Zlín v Potokách 3314,   
- od roku 2004 vlastníme digitální měřič tlaku + adaptér se kterým provádíme měření tlaku a 
který je k dispozici všem členkám na zapůjčení domů až na 1 měsíc. O zapůjčeni přístroje, 
vedeme evidenci, 
Na závěr bych chtěla říct, že jsem k tomuto výročí zpracovala z dostupných materiálů, zápisů 
a ústních pohovorů s pamětníky zpravodaj, který každá členka v počtu 80-ti obdrží. Nebyla to 
lehká práce, poněvadž od . 1958 až 1967 nejsou žádné písemné zprávy. 



 20

Vřelé poděkování  patří našemu OÚ v Rokytnici za dobrou spolupráci a od roku 2000 nám 
přispívá nemalou finanční částku o kterou si  písemně žádáme. Tímto můžeme částečně krýt 
náklady jak na proškolování v P.P, tak na kulturní činnosti v obci. 
Vyhodnocení  s předáním kytičky a  sladké odměny, nejvíce zasloužilým členkám v práci  pro  
naši MS ČČK  předávám zástupkyni OS-ČČK ve  Zlíně p. Vařákové Anně  a starostovi obce 
p. Goňovi Ant. 
Děkuji Vám za pozornost, přeji Vám dobrou zábavu při které Vám bude hrát p. Suchánek 
Ruda, dobrou chuť a tímto předávám slovo našim hostům. 
 

ČČK 
     Místní organizace ČČK měla v roce 2004  77 členek, z toho: 25 v produktivním věku a  52 
důchodců. Dobrovolní pracovníci jsou tři.Vyškolené členky –13. 
     Od 1.1.byla přijata nová členka Monika Koláčková, vystoupila Bukovanská Jarmila. 
     V roce 2004 bylo ošetřeno 47 osob.  
     Aktivity: 
     - návštěvy osob nad 80 let – 2 osoby, - balíčky s ovocem,  
     - šacení – Charita sv.Vojtěcha, 
     - finanční pomoc nemocným leprou – březen, 
     - úklid veřejného prostranství – duben, 
     - přednáška – léčení magnetismem – duben, 
     Kulturní akce:  
      - spolupořádání vystoupení Františka Nedvěda – červenec, 

- zájezd na Podhajskou-říjen, 
- ZOO Lešná-srpen, 
- Věžky- květen 

Půjčuje se tlakoměr, zapůjčen do 14-ti domácností. 
Provedla se změna ve složení výboru takto:  
3 nové členky ve výboru – Šuráňová Blažena, Juračková Helena, Urbanová Věra. Z výboru 
odchází Argalášová Jana. 
Proběhlo proškolení žáků 5.ročníku v poskytování první pomoci 
Dvě dvojčlenná družstva se zúčastnila soutěže mladých záchranářů,   
ve složení: Juračková Barbora-Kalíková Lenka a Saňák Jaroslav – Urbanová Vendula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

6.0 Oddíl stolního tenisu 
  
6.1 První etapa se zdárnými začátky 
 
     Z popud u p.  Bureše Zd. St. a p. Emila Slováčka byl založen 1.9.1975, oddíl stol. tenisu, 
při TJ Sokol Rokytnice. Oba dva provedli zaregistrování za pomoci členů výboru Sokola p. 
Šuráně Ludvíka, Miros. Cejpka a Tondy Hrabiny. Měl dvacet členů a polovina z nich byla 
zaregistrována v mistrovských okresních soutěžích. Hned se přihlásili do okresní soutěže v 
sezóně 1975/76. Zařazení byli okresním svazem Gottwaldov do II. třídy sk. B. Okres měl v tu 
dobu pouze I. a II. třídu sk. A a B. Začátky byly velmi těžké. Nebylo raket, hracích stolů, ani 
hrací místnost. Velmi nám s místností pomohl předseda MNV Mir. Kočovský, který nám 
nabídl bezplatně používat kinosál u Mudráků, který měli v nájmu, připomíná p. Bureš. Hrací 
stoly zase daroval oddíl Stolního tenisu Vlárské strojírny Slavičín. Rakety si museli obstarat 
sami hráči. Dali se koupit pouze Vietnamky, za 35 Kčs, jiné v době nebyly. Jízdy na utkání si 
museli hradit první rok ze svého. Další sezóny již hradil svaz. 
Výbor oddílu byl pouze dvoučlenný. Předseda byl p. Slováček a tajemníkem se stal p. Bureš 
Zd. St., který zastával i funkci trenéra. Po roce p. Slováček odstoupil a nahradil jej p. Bureš 
Zd., který zastupoval všechno i vozil hráče, svým autem, na mistrovská utkání po okrese, až 
do r. 1991. 
První začínající mužstvo reprezentovalo v této sestavě:  p. Bureš Zd., Emil Slováček, 
Kočovský Jan, Brůna Břetislav. Ostatní ze soupisky tvořili náhradníky: Baklík Fr., Tarabus 
Jos., Cekiera Rud.ml.,Argaláš Mir. a Strnad Václav z Popova .Celkem se za 16 sezón 
vystřídalo 18 hráčů , kteří za něj hráli. 
V době 80-tých letech byla prováděna v kinosále generální úprava sálu MěU Slavičín, pod 
který jsme jako obec patřili, jsme dostali výpověď a museli jsme hrát své mistrovské zápasy 2 
roky ve Štítné a rok ve Slavičíně. Mezi tím se stavily šatny na hřišti v Rokytnici. Po dostavění 
jsme se přestěhovali do nich, kde byla pro stol. tenis postavena i herna pro tento krásný sport. 
V té se pokračovalo až do r. 1991. 
Pro budoucnost stol. tenisu v Rokytnici, udělal p. Bureš Zd. velký kus práce, když učil hrát, 
trénovat žáky a mládež po 16 let. Celkem se jich vystřídalo kolem dvaceti mládežníků, ale 
všichni nezůstali u tohoto sportu, když odcházeli k fotbalu. Někteří z nich hrají dodnes i ve 
vyšších třídách. To vždy potěší a zahřeje srdce každého trenéra, který pracuje s mládeži. Za 
tuto práci byl odměněn i p. Bureš Zd. okresním svazem. Byly zavedeny po 16 let, Vánoční 
turnaje pro žáky a mládež i dospělé. Mimo této úspěšné činnosti oddílu, v četně mistrovského 
utkání, se mužstvo oddílu, zúčastňovalo okresního přeboru a různých turnajů, okres. pohárů, 
soutěží o Vzorný oddíly, který získalo třikrát. Hráči získali i výkonnostní třídy 3. stupně. 
Za velmi svědomitou práci ve stol. tenisu v Rokytnici, byl kooptován v r.I978, do Výkonného 
výboru okresního svazu Gottwaldov p. Bureš Zd. st, jako předseda komise mládeže. 
Mužstvo oddílu Sokola, plných 16 let své působnosti, hrálo převážně nejvyšší okres, 
mistrovské soutěži okresního přeboru I. třídy, kde patřilo svou výkonností mezi nejlepší 
družstva okresu Gottwaldov. Pouze dvakrát sestoupilo do II. Třídy. Svojí výkonností a 
vzorným vystupováním a sportovním chováním, dobře reprezentovalo naší TJ Sokol i obec. 
Ale ani toto nestačilo výboru TJ Sokol a hlavně předsedovi, aby mužstvo bylo odvoláno bez 
našeho vědomí na podzim r. 1991 z mistrovských soutěží a oddíl zrušen. 
Tento chybný krok byl velmi záporně hodnocen, jak okresním svazem stol. tenisu ve Zlíně, 
tak všemi oddíly na okrese. Vstup do herny celému oddílu byl znemožněn výměnou 
zámkových vložek. Hráči odešli do jiných oddílů TJ, kde hrají dodnes.Tak je zapsán smutný 
konec "Vzorného oddílu pod TJ Sokol Rokytnice´´   
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6.2 Pro velký zájem tady máme zase stolní tenis 
 
  V roce 2000 byl založen Sportovní Klub stolního tenisu v Rokytnici. Stalo se tak na popud 
rodiny Slováčkových a mladých občanů Rokytnice začátkem dubna. Zase u této akce byli dva 
nestoři stol. tenisu v obci a to p. Bureš ZD. a Emil Slováček. Byla zapotřebí registrace na 
Ministerstvu vnitra v Praze, které trvalo 3 měsíce. Dále bylo nutné zajistit IČO, registrace na 
finančním úřadě a v bance. To vše zvládl p. Bureš Zdeněk a oddíl byl pak přihlášen do 
mistrovských soutěží na podzim r. 2000 v sezoně 2000/2001. Byl zařazen jako nováček do 
nejnižší soutěže IV. Třídy, v které hrál až do sezony 2004/2005. V této sezoně bylo přihlášeno 
i družstvo B, které hraje doposud. Družstvo A v sezoně 2005/2006 postoupilo do okresní 
soutěže III. třídy. První základní mužstvo tvořili hráči: p. Bureš Petr z Jestřabí, Strnad Mir. 
z Kochavce, Ščuglík Jiří, Šimoník Josef z Ostravy, Vilímková Marie, Maliník Petr a Šuráň 
Zbyněk. Na Valné hromadě v r. 2004 nastaly změny ve výboru. Rezignoval předseda klubu p. 
Bureš Zd. na svoji funkci na člena výboru a písemnou žádostí skončil i jako člen klubu. 
Důvod byl uveden jako neshody v klubu a zdravotní problémy. To samé provedl svou 
rezignací na post předsedy oddílu p. Emil Slováček. Byli navrženi a schváleni na předsedu 
klubu ing. Vlastimil Bureš, který zastává i funkci tajemníka klubu, na předsedu oddílu stol. 
tenisu pí. Vilímková Marie a pokladníka přebral p. Malaník Petr. Toto složení trvá dodnes. 
Hrací místnost má oddíl v sále u Slováčků, kde hrací stoly věnoval bezplatně v podobě 
darovací smlouvy TJ Sokol. Taky u tohoto SK byly vytvořeny podmínky pro výuku a výcvik 
žáků a zákyň pod vedením p. Bureše Zd. Žáci vždy bojovali o věcné ceny a dárky také 
v zavedených ročnících Vánočního turnaje, který se vždy konal i pro dospělé v kategoriích 
registrovaní a neregistrovaní. Byl zaveden i Velikonoční turnaj, ale pouze 2 ročníky. Pak byl 
zrušen pro malou účast ve 3. ročníku. V roce 2008 skončil 30-ti letou činnost ve Výkonném 
výboru regionálního svazu stol. tenisu ve Zlíně p. Bureš Zd. Za dlouholetou činnost s mládeží 
mu byl udělen a předán od Ústředního výboru ČSTV Praha VEŘEJNÉ UZNÁNÍ III.stupně za 
zásluhy o rozvoj Československé tělesné výchovy. Od okresního a Regionálního svazu stol. 
tenisu v Gottwaldově a pak ve Zlíně byl třikrát odměněn diplomem a uznáním za dlouholetou 
práci s mládeží a i jako rozhodčí. 
 
Sportovní klub – oddíl stolního tenisu2003 
     Oddíl stolního tenisu čítal v letošním roce 21 registrovaných členů z toho 19 mužů a 2 
ženy. Dlouholetým předsedou je pan Zdeněk Bureš. 
     Hlavní činností klubu je účast na mistrovských zápasech v okresní soutěži 4.třídy.  
     V sezóně 2002/2003 skončili v podzimní soutěži ze čtrnácti mužstev na pěkném 6. místě a 
v zimní soutěži si toto šesté místo udrželi.Z 26 utkání 12 vyhráli, čtyřikrát remizovali a 12 
utkání prohráli. Získali celkem 54 b.. Oproti loňské sezóně si polepšili o tři místa. Nejlepším 
hráčem byl stejně jako loni Petr Bureš z Jestřabí, který odehrál všech 26 zápasů.Druhý byl 
Miroslav Strnad z Kochavce, třetí Jiří Ščuglík. Z náhradníků byla nejlepší Marie Vilímková. 
     V sezóně 2003/2004 se do podzimní soutěže přihlásilo také čtrnáct družstev. Hráči skončili 
na pěkném pátém místě. Z 13-ti kol sedmkrát vyhráli, dvakrát remizovali a čtyřikrát prohráli, 
přičemž až do sedmého kola vedli tabulku. Nejlepším hráčem byl opět Petr Bureš z Jestřabí, 
druhý skončil Šimoník z Ostravy a třetí byl Jiří Ščuglík. 
     V okresním žebříčku se naši hráči z devadesáti účastníků umístili takto: 
            16.Bureš, 17.Ščuglík, 39.Strnad. 
Z nezařazených 

- méně než 50% odehraných zápasů 1.Šimoník, 2.Novák, 3,Fojtů  
- méně než 25% odehraných zápasů 6.Šuráň Zbyněk,10.Petrů Ivo, 12.Vilímková Marie, 

16.Hrnčiřík Josef 
Celkem se vystřídalo 10 hráčů z toho jedna žena. 
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      Dále v roce 2003 uspořádali 4.ročník Vánočního turnaje o putovní poháry a věcné ceny. 
Zúčastnilo se 31 hráčů a hráček. Z toho byli tři žáci, tři žačky, 13 registrovaných a 12 
neregistrovaných. Dospělých účastníků byla většina. 
     Na podzim se pokusili zapojit do hraní také mládež, ale pro malou účast dětí se tréninky 
zrušily. 
     Na svou činnosti získal oddíl stolního tenisu pro rok 2003 dotaci od ČSTV ve výši Kč 
2.600,- a od OÚ Rokytnice dotaci ve výši Kč 4.000,-.     
 
Sportovní klub – oddíl stolního tenisu 2004 
     Sportovní klub měl ke konci roku 2004 25 členu (21 mužů a 4 ženy), z nichž 12 bylo 
registrovaných pro mistrovské okresní soutěže. Do těchto soutěží jsou přihlášena dvě družstva 
mužů. 
     Členové se schází dvakrát týdně na tréninky v místní Hospodě za lávkou. Každou neděli 
hrají registrovaní hráči mistrovské zápasy ve 4.třídě okresní soutěže. V letošním roce se 
umístilo družstvo „A“ na čtvrtém nepostupovém místě a družstvo „B“ na jedenáctém 
nepostupovém místě. 
    Klub pořádal několik přátelských zápasů s Jestřabím, Potečí, Bylnicí, Štítnou nad Vláří, 
Bohuslavicemi a exhibiční utkání se Slavičínem „A“. 
     Letos se také uskutečnil již pátý ročník Vánočního turnaje amatérů a žáků o věcné ceny. 
Konal se 29. a 30.12. První den hráli registrovaní a zvítězil J.Šimoník. Druhý den patřil 
žákům a amatérům z 6 žáků zvítězil Jiří Ščuglík a v kategorii žaček porazila Irena Slováčková 
Žanetu Goňovou. V amatérské soutěži zvítězil z 12 účastníků Ondra Školník. 
     Od sezóny 2004/05 má klub nový název SK Rokytnice. 
 
 
Sportovní klub – oddíl stolního tenisu 
     Oddíl stolního tenisu čítal v letošním roce 24 registrovaných členů z toho 20 mužů a 4 
ženy.  
     Sezóna 2004/05 se stala pro rokytenský stolní tenis zlomovou: pro velký zájem hráčů jsme 
založili „B“ mužstvo, které začalo hrát 4. třídu současně s „A“ týmem. 
     V sezóně 2004/05 se 4. třídy kromě dvou našich mužstev zúčastnilo dalších 11 týmů. 
     „B“ mužstvo skončilo z 13ti účastníků na 11. místě, „A“ tým obsadil první nepostupovou 
pozici a to 4. místo. 
     Po menší reorganizaci soutěže však byl klubu nabídnut přímý postup do soutěže 3. třídy 
Zlínského okresu. Nabídku bez váhání přijali a od podzimu  začali zdatně plnit úkol, jímž byla 
záchrana v soutěži.Tento cíl nakonec po vynikajícím začátku s přehledem splnili a obsadili       
7. místo z jedenácti účastníků. 
„B“ mužstvo skončilo ve svojí 4. třídě také na 7. místě,ale při účasti  deseti mužstev. 
Jako každoročně se na konci prosince konal již 5. ročník Vánočního turnaje. 
V soutěži registrovaných, memoriálu ing. Karla Nováka zvítězil Jiří Ščuglík před Jožkou 
Šimoníkem a Ivošem Petrů. Soutěž „amatérů“ vyhrál Tonda Goňa  před Zdeňky, Kostkou a 
Urbanem. Nejlepším žákem se stal Jiří Ščuglík ml., 2. skončil Kája Vilímek ml. a 3. byl 
Martin Goňa. V soutěži žákyň či dívek zvítězila Žanda Goňová před Irčou a Peťulou 
Slováčkovými.Poprvé v historii se také oficiálně uskutečnil turnaj žen, kde vyhrála Věra 
Urbanová před Elenou Saňákovou a Pavlou Štachovou. Nesmíme také opomenout turnaj 
Rokytnic, který se konal v Rokytnici u Třebíče (Rokytná), kde se také uskutečnil kvalitně 
obsazený turnaj ve stolním tenise.K naší radosti se po tuhém boji stal vítězem ing. Vlasťa 
Bureš. 
     Poděkování patří obci Rokytnice a všem drobným sponzorům za finanční podporu klubu, 
bez které by nemohli rokytenský stolní tenis  reprezentovat 
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7.0 Myslivecké sdružení 
 
7.1 Zápisky z kroniky obce Rokytnice 
 
     Počet členů ,,Myslivecké společnosti´´ přirostl od roku 1955 až do roku 1958 o další 3 
členy: Fr.Baklíka, Karla Došlu a Josefa Koncera ml. Stojí za zmínku, že stav zvěře je v těchto 
letech velmi dobrý. Rok 1958 byl pro naše myslivce příznivý. Na vánoční svátek sv. Štěpána 
byl pořádán hon na zajíce a výsledek byl z hlediska dodávky velmi dobrý (střeleno 80 zajíců), 
čímž společnost splnila nejen 100% svoji předepsanou dodávku, ale ji místní občané, kdož 
zvěřinu chutnají se ušlo po guláši, který se po ukončení honu večer při zábavě podával. 
Večerní zábava, kterou myslivci pořádali se vydařila co o návštěvy a příjmu ke společnosti a 
taky návštěvníci kterí zvláště lpí na přísloví ,, na Štěpána není pána´´ si přišli na své. Vánoční 
svátek sv. Štěpána byl tedy v naší obci veselý.   
     1959 - Myslivecká společnost ( nově nazývaná Lidová myslivecká organizace) svou péčí o 
stav zvěře dosáhla v těchto letech dobrých úspěchů. V revíru je hojnost zajíců, srnčí a taky 
někdy z blízkých slovenských hor a revíru Šanova zatoulá se k nám divoch (černá) pro 
myslivce rytířská to zvěř. Každého roku docházelo k odstřelu jednoho kusu ,,černé´´, která se 
k nám zatoulala. Blízký revír Šanov se chlubí, že v roce 1959 odstřelil 7 kusů divočáků. 
Z našich myslivců pyšnila se tímto vzácným úlovkem téměř většina myslivců: Květík Alfons, 
Hyžík Vincenc, Koncer Josef, Baklík Franta a jiní. Lesníci z povolání byli v naší obci až do r. 
1959 dva občané Rostislav Polaštík a Josef Koncer ml., který v těch letech působila jako 
správce na Bystřičce. 
     Každoročně pořádali myslivci ,,Myslivecký výlet´´ u chaty na Jasloch. Účastníky dovážel 
a odvážel autobus JZD z Bohuslavic. Velmi početným návštěvníkům místním i z okolí 
vyhrávala k tanci i poslechu místní Osvětové besedy.  
     Místní myslivci provedli v prosinci odchyt živých zajíců v lesních tratích v Kamenci a 
v Hájku. Výsledek této akce, které se zúčastnilo mnoho občanů a školních dětí, byl 17 
chycených živých zajíců. Tyto kusy byly dovezeny do sběrného střediska u Přerova a 
odtamtud jsou pak živí zajíci posíláni zemím západní Evropy. Tímto se myslivci přičinili 
nejen o příjem 2.950 Kč pro svou organizaci, ale též pro získání devíz pro státní hospodářství. 
 Místní ,, Myslivecká společnost´´ odbývala v sobotu 24. listopadu hlavní hon, kde bylo  
zastřeleno 127 zajíců a 30 bažantů. 
      Při hlavním honu bylo zastřeleno 111 zajíců a 21 bažantů. V týdnu před tímto honem člen 
,,Myslivecké společnosti´´ M. Hamalčík zastřelil divočáka o váze 70 kg. 
      24.února zažili členové zdejší myslivecké společnosti zvláštní případ. Traktorista JZD 
odvážející hnůj ze stájí na skládku Mezi Kamencem, vyplašil v hnoji ukrytého odrostka 
divokého vepře. Oznámil to členům společnosti Fr. Burešovi a tento se sešel v Kamenci kam 
divočák odběhl s lesníkem Rosťou Polaštíkem. Divočáka dostihli. Franta Bureš na něj 
vystřelil a také ho poranil. ( jen částečně, měl nedostatečné střelivo.) Poraněného bránícího se 
divočáka dorazil Rosťa pantokem vypůjčeným od dřevařů, nemaje sebou střelnou zbraň. 
Bureš musel při dorážce bavit divočáka haluzou. Zní to jako myslivecká latina, ale byl to 
skutečný případ. 
     4 jelení laně vyběhly z lesa Na vršky běžely dolů na Široký díl přímo na nás, jak se k ním 
traktorem blížíme. Když jsme k nim dojeli na vzdálenost 50 metrů, odklusaly do Kamence. 
Den před tím spatřil pisatel tuto skupinu jelení zvěře v Kamenci před večerem jda z práce 
z lesa. 9. června lesník Rosťa Polaštík zastřelil Pod Jaskami divokého kance v živé váze asi 
150 kg. Maso z divočáka bylo rozprodáno místním občanům. Zdatný lovec nechal se 
s úlovkem vyfotografovati. Hlavní hon se odbýval 19. listopadu, za účasti 26 střelců. Bylo 
zastřeleno 120 zajíců. 5. prosince byla zastřelena v lese Kruhách jelení laň. Šťastným lovcem 
byl Vincenc Lukáš. Maso z laně bylo vysekáno v naší obci.  
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     V roce 1975 byla na místní farmě JZD oseta větší plocha (asi 100ha) kukuřicí. Bylo to 
v bývalých tratích Koňská, Před Koňská, Lán, Zálší, Nedvězí, Podrážky a Losky. Do kukuřice 
se nastěhovalo stádo divokých vepřů. Členové zdejší ,, Myslivecké společnosti´´ dva 
divočáky zastřelili. Také zastřelili jednu lišku, která se rovněž v kukuřici zdržovala. 
     V roce 1976 ve dnech 18-19. prosince provedla zdejší ,,Myslivecká společnost´´ odchyt 
živých zajíců na vývoz. Pro nepříznivé počasí, rozbředlý sníh a mokro, nebyl úlovek velký. 
Chyceno pouze 14 zajíců. Při uspořádání podzimních honů zastřeleno 86 zajíců a 64 bažantů. 
Zaječí zvěře v posledních dvou letech ubývá. Každoročně odstřelují zdejší myslivci 14 ks 
srnců. 27. prosince zastřelil myslivec Vincenc Lukaš divokého vepře o váze 90 kg. 
 
Myslivci 2004 
     Letošní rok byl, co se týká myslivosti, nejhorším rokem za posledních 40 let. 
     V revíru jsou u srnčí zvěře  dobré stavy kmenové, horší je váha kusů a genetika. 
     Tento stav je zapříčiněn hlavně tím, že se na katastru Rokytnice neobsévá žádné pole a 
úživnost je mizivá. Na rovinách jako je Rokytnice se vyplácí velké dotace za pěstování pýru a 
„šmatlochy“ k mulčování. Dále myslivosti ubližují zákony ochrany doby hájení. 
     Střeleno bylo 22 kusů, srnčího, 3 zajíci, 3 bažanti ( kvůli tombole), vysoká – jeleni po delší 
době nestřeleno nic, černá zvěř – střeleno 5 kusů. Liška a kuna – přemnoženo. 
     Byla provedena brigáda pro obec - sázení stromků a příprava sadu na Horňansku. 
     V letošním roce byli pasování tři nový členové: Cekiera Milan, Zoller Jiří, Hamalčík 
Pavel. Ke konci roku máme 20 členů.   
 
Ze vzpomínek člena ,,Mysliveckého sdružení´´ 
    Já osobně pamatuju dění v myslivosti od r. 1965.  roce 1967 jsem já, p.Bureš Franta a 
Plášek Luboš složili zkoušku z myslivosti v Uherském Hradišti. Po přijetí za členy MS jsme 
v roce 1968 začali stavět chatu na jaslách. Postupně se k nám přidali i další členové tehdejšího 
sdružení a již v roce 1969 byl první výlet na chtě Jasla při jejím otvírání na světě. Celá 
desetiletí byl výlet pro vesnici svátkem. Za vydělané peníze se nakupovaly živé bažantí 
slepice a výsledky se dostavily. V roce 1973 jsme na honě střelili 118 kohoutů (bažantů) a 
190 zajíců. V roce 1978 na návrh okresního mysliveckého svazu přišlo sloučení MS 
Rokytnice, Jestřabí a Šanov. Název byl MS Vlárská Dolina Rokytnice. V roce 1969 a 1970 
jsme měli povolen průstřel koroptví 25 kusů. Střeleno bylo 27 a 29 a hon byl zastaven. Začalo 
se práškovat Dinocitem a dílo dokonáno na 50 až 100 let. Koroptve byly zničeny. Po sloučení 
začale používat tekutá hnojiva a zajíci a bažanti se postupně vytráceli až do dnešních stavů. 
Asi za deset let se odtrhlo MS Šanov a později jsme se rozhodli ukončit spojeni i s MS 
Jestřabí.  
     Kuriozitou v roce 1972 byl u nás medvěd, zdržel se jeden den, dokonce máme i odlité 
sádrové stopy. Jinak střílíme škodnou lišky, kuny a dle povolení jezevce. 
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8.0 Místní rybářská skupina 
 
     "Taky o rybářství byl u nás zájem. V naší obci ani rybky v potocích nebylo v roce 1959, 
avšak mohu sám potvrdit, že ještě před patnácti léty naše Rokytenka oplývala ve svých 
tůňkách množstvím ryb, jelců a pstruhů. Úbytkem vody ryby zahynuly." 

"Naši občané, rybáři Dolina Tomáš a kronikář K. Peléšek provozují tuto zábavu o 
nedělním volnu v říce Vláře. Ryby, tj. kapři, štiky, jsou zde vysazovány a nebude-li voda 
závody (průmyslem) znečišťována, je naděj, že se stav ryb v budoucnu slibně zvedne a nebo v 
případě opačném ryba, jako vodní živočich, u nás zanikne." 

čerpáno z místní kroniky, rok 1959  

Rokytnicí protékají dva potoky, Kochavcem jen jeden. Vody v nich příliš mnoho není, 
takže jim raději říkejme potůčky. Ten, který přitéká od Kochavce napájí náš malý rybník. Do 
roku 2003 jsme jej pronajímali k chovu kapří násady slavičínským rybářům, nyní jsme však s 
MO Slavičín rozvázali smlouvu a chceme si rybník obhospodařovat sami. Potůček tekoucí 
skrz větší část obce přitéká od Šanova. Mezi těmito obcemi je na Rokytence postavena vodní 
zásobárna pitné vody. Podobnou vodní nádrž zásobuje nad Štítnou i potok tekoucí z 
Kochavce. Na rybníku, vodárkách i na potocích je sportovní rybolov zakázán a nemůžete tedy 
legálně chytnout žádného ze pstruhů, kteří se v našich potocích prohánějí (občas se nějaký 
prožene i před obecním úřadem). Nakonec bychom neměli opomenout "brodiště", nádrž 
(10x5 m) ve které je pro potěšení občanů chováno několik kaprů, červených karásků, línků a 
dokonce i pstruhů. 

Všechny naše potoky mají však jedno společné a to řeku Vláru, ve které se asi 3 km od 
obce setkají. Vlára je pro tento region důležitá. Dříve se kolem ní putovalo na Slovensko, 
neboť Vlárský průsmyk ve Štěpáně byl široko daleko nejschůdnější cestou přes okolní kopce. 
Nyní obce v povodí Vláry plánují velkou čističku odpadních vod, která by měla řece zajistit 
čistější vodu. Název tohoto projektu je Čistá voda pro Dunaj (Vlára se vlévá do váhu Váhu, 
ten pak do Dunaje). Náznak k lepšímu je třeba i ten, že se poslední dobou v řece zdržují i 
vzácnější druhy ryb a při tření se do vyšších poloh řeky stahují i ostroretky. V okolí soutoku 
Rokytenky a Vláry už bylo uloveno několik metrových štik, šestikilových kaprů a 
šedesáticentimetrových pstruhů. V nejedné knize vzpomínají autoři, jak krásné ryby zde 
místní kluci upytlačili. Bohužel jako všude je i zde přirozená migrace narušena jezy a splavy, 
především v Bohuslavicích a ve Štítné. 

Pomineme-li tedy řeku a chovné potůčky, pak nejbližším místem k rybolovu jsou 
slavičínské rybníky (Slavík I/II - 2/1.1 ha). Obsádku tvoří především kapr, candát a amur, 
zbytkem osazenstva je bílá ryba, okoun, štika a možná i sumec (už začíná být legendou :) . 
Malý rybník je i ve Štítné-Popově. Větší a mnohem zajímavější je pro rybáře 13 km vzdálená 
Luhačovická přehrada (16ha), kde není nouze o trofejní ryby stojatých vod (kapr 20 kg, 
sumec 200 cm). Tato voda je však soukromá, ale povolenky k rybolovu se prodávají každý 
den na rybářské chatě u přehrady. Dvakrát do roka se zde konají proslavené rybářské závody, 
na jaře 2002 se jich zúčastnilo přes 700 rybářů, což byl důvod k zápisu do Guinessovy knihy 
rekordů. Pakliže nechcete platit, můžete navštívit přehradu Ordějov nedaleko Uherského 
Brodu. Tato šestnáctihektarová přehrada skrývá stejná překvapení jako Luhačovická. 

Místní kraj není sice na stojaté vodstvo příliš bohatý, ale přesto je pro rybáře určitě 
zajímavý. 
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Místní skupina Moravského rybářského svazu je začleněna do místní MRS Slavičín. Počet 
členů místní skupiny je 28 rybářů včetně šesti rybářů ze Šanova. Hlavním úkolem rybářské 
skupiny je starost o potok – Rokytenku. Na tomto potoku provádíme brigádnickou činnost a 
to zejména: výstavbu nových a opravu starších splávků, čištění koryta od větví a komunálního 
odpadu, který na břehy Rokytenky ukládají nezodpovědní občané. V případě potřeby nabízí 
pomoc při organizování akcí obecního úřadu.  
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9.0 Místní včelařská skupina 
 
     Včelařství bylo již v dávné minulosti součástí života člověka a možno říct, že včelařství se 
provozovalo již dávno před naším letopočtem. Na začátku je to sice pouhý sběr medu a vosku v lesích, 
v pozdějších letech se začíná včelařit v brtích, včely se začínají chovat v dutinách stromů a těmto 
včelařům se říkalo brtníci.  
     Včelaři na slavičínsku pociťují nutnost se sdružit a společně hájit zájmy včelařů. Tak se koncem 
roku 1926 ustavuje ve Slavičíně spolek včelařů pro Slavičín a okolí. Z dobových zápisů se dozvídáme, 
že jedním z hlavních propagátorů byl p. Jan Koseček. Na jeho žádost u Ústředí včelařských spolků 
v Brně, vydal zemský úřad Brno dne 7.12.1926 úřední povolení k ustavení včelařského spolku ve 
Slavičíně. Na základě tohoto povolení p.Jan Koseček svolal ustavující valnou hromadu včelařského 
spolku pro Slavičín a okolí na dne 27.12.1926 do ,,Záložky´´ ve Slavičíně. Do výboru byli zvoleni za 
jednotlivé obce zástupci. Za Rokytnici byl zvolen Vincenc Kovařík. Jako účel spolku se ve stanovách 
uvádí: šíření a zvelebování včelařství pořádáním veřejných přednášek, výstav schůzí spolkových, 
návštěva vzorných včelínů, rozšiřování dobrých spisů a časopisů včelařských prostřednictvím 
spolkové knihovny. Dále obstarávání živých včelstev a dobrých úlů v míře normální, jakož i jiného 
nářadí včelařského, starati se o odbyt dobrých výrobků včelařských a pečovati o to, aby med 
napodobený se neprodával za čistý výrobek včelí. Na schůzi 6. února 1927 se v zápise uvádí počet 29 
členů i s nově přijatými, kteří mají dohromady 230 včelstev. P. velkostatkář Wichterle si chtěl pořídit 
na svém rozsáhlém včelíně plemennou stanici matek. Členové spolku též vysázeli 700 akátů, 30 
kaštanů a 120 okrasných medonosných keřů. 25.ledna 1931 potvrdila výroční schůze do funkce za 
obec Rokytnici Jaroslava Urbaníka. V roce 1932 měl spolek 69 členů, kteří chovali 377 včelstev. 
V roce 1935 započal pan Saidl s chovem matek, pro členy prodával matky za režijní cenu. V roce 
1937 spolek sdružuje včelaře z 15 obcí má 124 členů a zazimoval 820 včelstev. Na Valné hromadě 
16.2.1947 důvěrníkem pro obec Rokytnici Josef Argaláš. Počátkem roku 1950  se včelaři Štítné, 
Jestřabí a popova osamostatňují – odchází 44 včelařů s 298 včelstvy. V roce 1959 se objevilo ohnisko 
roztočové nákazy u 2 včelařů v Lipové. Dochází k prvnímu vysiřování včelstev. V roce 1960 mela 
Rokytnice 12 včelařů a 70 včelstev. V roce 1960 důvěrníkem za obec Rokytnici Antonín Agaláš.  
V roce 1993 bylo evidováno 768 včelstev. Dne 16. prosince 2001 se konala slavnostní schůze k 75 
výročí založení organizace včelařů na Slavičínsku. V dnešní době máme v Rokytnici 15 včelařů, kteří 
mají 138 včelstev. 
 
 
       Stavy včelstev na jaře roku 1997: Slavičín 186, Hrádek 156, Nevšová 52, Petrůvka 28, Lipová 
165, Rokytnice 57, Šanov 85, Bohuslavice 30, Divnice 15. 
 V současné době jsou v Základní organizaci Českého svazu včelařů Slavičín zapsáni 
z Rokytnice: Argaláš Josef, Goňa Miloslav, Koncer Jan, Konečný Martin, Kužela Vincenc, Malaník 
Josef, Moudřík Rudolf, Mrhálek Josef, Ing. Pastorek Petr, Pinďák Jaroslav, Pospíšil Jaroslav, 
Skočovský Miroslav, Stračár Jozef, Ščuglík Jiří, Šuráň Jan. Počet včelstev v Rokytnici je 133. 
Rokytnici zastupuje ve výboru p. Jaroslav Pospíšil. 
 A teď ještě pár slov o včelařině. Když se řekne včela, téměř každý si představí med. Než se ale 
včelař k medu dostane, musí strávit stovky hodin ve včelíně při různých činnostech jako např. výroba 
nových úlů, přeléčování různých nemocí či zazimování včelstev. Je třeba rovněž připomenout 
nenahraditelnou roli včel při opylování  zemědělských plodin či ovocných stromů a příznivé účinky 
včelích produktů na zdraví člověka. Ale o tom až někdy příště.   
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10.0 Občanské sdružení Fun-mates 
   
     Sdružení oficiálně vzniklo 29.12.2003 registrací na Ministerstvu vnitra. Ustanovující výbor 
se jednotně shodl na názvu: Občanské sdružení fun-mates, což ve volném překladu 
vysvětlujeme jako "přátelé zábavy". 
 
Důvodem vzniku byla chuť aktivně se podílet na kulturním a sportovním dění v obci, ale i 
mimo ni. Při našich akcích se budeme snažit vyhovět všem, kteří se přijdou bavit. Potenciální 
výdělek z akcí chceme navracet mezi občany v podobě investic do kulturního, zájmového, 
sportovního a turistického vyžití v obci. V rámci možností bychom chtěli spolupracovat s 
dalšími neziskovými organizacemi, spolky, základní školou, obecním úřadem a dobrovolníky. 
 
Naše první ustanovující valná hromada se konala 3.1.2004, na níž byli zvoleni členové do 
funkcí správní rady a schválen roční členský příspěvek. Nyní má sdružení celkem 19 řádných 
členů. Každý nový člen je u nás srdečně vítán. Lidé s dobrými nápady, chutí podnikat něco 
pro druhé, touhou poznat nové lidi, být blíž veškerému dění, kteří nezkazí žádnou zábavu, tak 
tomu jsou naše dveře otevřeny dokořán. 
 
Proč se stát členem Občanského sdružení fun-mates? 
- můžete aktivně zasahovat do kulturního i sportovního dění v obci i mimo ni  
- vaše nápady a myšlenky nejsou nerealizovatelné (cokoliv vás napadne)  
- bude využita vaše představivost a kreativita  
- můžete se podílet na organizačním zabezpečení akcí  
- poznáte nové a zajímavé lidi  
- dostanete se do přímého kontaktu např. se členy některých kapel  
- naučíte se lépe jednat a komunikovat s lidmi  
- budete mít dobrý pocit, že jste udělali něco pro radost druhých  
 
Jak se stát členem? 
- podmínkou je minimální věk 15 let  
- o členství stačí požádat (ústně nebo písemně) kteréhokoliv ze členů  
- členství musí schválit předseda nebo jednatel  
- vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku se stanete řádným členen  
 
Motto: ,,žít jinak, než je běžné.´´ 
 
Out door game 
Když jsem se já ptala co to je, bylo mi řečeno, že se jedná o takovou "procházku lesem". Ale 
on asi nikdo pořádně netušil, co ho čeká. Byly nás tři družstva: Kapříci, Spermycy a Tým 
Leoše Mareše. Sraz byl u Lip - po cestě k rybníku do prvního týmu ještě pár lidiček přibylo a 
posléze ještě další dva, takže nás byl konečný počet 8 bez průvodce. Dalo by se říct, že taký 
začátek byl až na rybníku, kde na nás v půlce rybníku čekala pivní láhev se vzkazem. Naštěstí 
foukal vítr, tak se nikdo z nás koupat nemusel. Průvodce nám oznámil, že pokud vytáhneme 
vzkaz bez rozbití lahve, můžeme se ho jednou zeptat na cestu. Podařilo se nám to! Vzkaz byl 
napsán velmi mile se spousty radami do života ve hře. Cílem bylo najít ukrytý poklad. Dali 
jsme hlavy dohromady a uvažovali, jak se láhev vzala v rybníku a kde náš cíl může být. Po 
půl hodině bloudění tam a zpět jsme využili možnosti optat se průvodce na cestu. Ten nám 
ukázal na jedné křižovatce ukryté značky (mimochodem to byli značky z kamenů, ukryté 
mezi kameny). Dali jsme se správným směrem k prameni potoka. Lezli jsme korytem a hle 
nějaký pavouček dobrodruh nám nechal vzkaz - pavučinku. Prolézt 8 lidí, každý jinou dírou, 
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aniž by se některý z nich dotkl, byl nadlidský úkol. Kluci přenesli holky a pak sami lezli 
spodními dírami. Asi tak na popáté se nám to podařilo. Pokračovali jsme korytem a narazili 
jsme na bažinu, kterou jsme museli všichni překonat na dvou ztrouchnivělých deskách. 
Samozřejmě bylo tam moc krokodýlů, takže ani noha vedle desek. Vcelku sranda - všichni to 
přežili. Pak následovala nejnapínavější a nejlepší disciplína Slepá stezka. Dostali jsme šátky a 
z vidících lidí byli najednou nevidící závislý na provázku. 8 lidiček úplně ve tmě, provázek, 
horský terén a závislost jeden na druhém. Bylo to nekonečné - fakt mazané. Pořád jsme 
pokračovali v prodírání se korytem řeky, kde jsme zdárně překonaly horskou stezku plnou 
nebezpečí a posléze na nás shora vykukovalo lano, na jehož konci byl vzkaz. Ještěže s nama 
byli tak šikovní kluci, že tam jeden z nich vyšplhal. Bohužel tam nebylo napsané nic víc, než: 
Nepolevuj, tvůj cíl už je blízko, nebo něco takového. Poslední bonusová disciplína bylo vylézt 
po stromě s pomocí lana až nahoru a popravdě málokomu se to podařilo a nebýt zachránců, 
kteří by nás chytali, tak jsme úplně dolámaní. U pramene nás čekala podivná postava se 
sdělením pod čepicí, že zlato co hledáme, je ukryto v přátelích, s kterými jsme prožili dnešní 
super den. Neuvěřitelné, že člověk může být unavený, špinavý jak sviňa a přitom tak šťastný. 
Příroda je krásná a dělá divy. 
 
II. rokytenská out-door game 
Už dlouho jsme se těšili na 12. srpna, kdy měla proběhnout II. rokytenská out-door game, 
letos i s následujícím večerním programem out-door night, kde vystoupili výborné hudební 
skupiny H2L, The mood, Chris Beach, Gate Crasher a Nohow, které dokonale rozpařili 
Kochavec. Účastníci out-door game si zkusili lehké sportování v náročných podmínkách v 
přírodě, v lese, ve vodě, ve vzduchu i jinde. Jedná se o jedinečnou příležitost poznat sebe 
sama a skutečnou tvář svých přátel. Out-door game není jen hra, je to především VÝZVA! 
 
Bylo, nebylo a bylo 12. 8. 2005 – krásný slunečný den. Myslíte, že to byl jen obyčejný krásný 
den, ale to se mýlíte. Konal se totiž již II. ročník soutěže Rokytenská out-door game. 
Skupinky lidí se sešly v 16:30 hod. na horní zastávce v malebné vesničce Kochavec. Ale 
kdepak! – nečekali jsme na autobus, jak by si někdo mohl mylně myslet… S nedočkavostí 
jsme čekali na pokyny, až nám bude přidělen průvodce a my můžeme začít soutěžit. Každé 
družstvo mělo svůj název. Naše se jmenovalo Hrošíci, další např. Usmátí apod. Družstvo 
tvořilo 5 až 8 lidiček. Věk odvážných účastníků byl od 15-ti do 25-ti let! Takže dá se říct: 
„samí mladí“. A myslím si, že je to škoda. Maminky by si mohly odskočit od plotny, vzít i 
manžele a jít si zpestřit manželský život. To není jen úvaha! Až se bude konat další ročník, 
doufám, že se tam objeví i nějaké družstvo maminek a tatínků. 
 
A když Vás tak směle zvu, mohla bych Vám objasnit, o co se tu vlastně jedná. Není to jen tak 
nějaká soutěž, jako například pexeso. Je to i fyzická zátěž jako např. přejít lano, ale když jsem 
to zvládla i já, tak to zvládne každý. Důležité je, že v průběhu soutěže poznáte opravdový 
charakter člověka. Zjistíte, když popřípadě padáte z lana, zda vás někdo chytne, přidrží nebo 
uhne. Poznáte, zda je přítel opravdovým přítelem. Každým rokem vzniknou nová přátelství a 
dokonce i nové lásky. Ještě sem vám nepopsala trasu, kterou jsme my Hrošíci začali na 
Bochorové, kde jsme museli v dlouhé lesní příkopě hledat písmenka. Bylo mnoho úkolů – 
jeden rozmanitější než druhý. Šli jsme přes Valentov až do kravína. Tam byla pro mě asi 
nejzajímavější disciplína. Na stropě ve výšce asi 3 m vysely balónky, v nichž byla někde 
ukrytá indicie. Aby člověk získal indicii, podle kterých jsme skládali slovo, musel balonek 
naplněný vodou prasknout. Za spolupráce nás všech jsme to zvládli. SUPER! Byla jsem 
mokrá jak myš! Ze všech indicií jsme složili konečné správné slovo a náš cíl bylo kochavecké 
výletiště, kde byl připraven hudební program out-door night. Všichni jsme to zdárně přežili. 
To, že byl člověk poprlený od kopřiv, poškrábaný a mokrý nikoho moc netrápilo. Hlavně, že 
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došel do cíle. Velmi děkuji i pořadatelům – „klobouk dolů“. Jsem jim vděčná za 
nezapomenutelný zážitek. Jsem stálý účastník a tímto všechny srdečně zvu na další ročník. 
Kdo nezažije – nepochopí !!! Eště jsem zapomněla podotknout, že se občas stalo, že vyšlo 5-ti 
členné družstvo a nakonec jich přišlo o něco víc. Takže příští rok se na všechny těšíme. Zdar a 
sílu … 
 
IV. rokytenský out door a out door night – 11.srpna 2007 
III. rokytenský out door a out door night – srpen 2006 
II. rokytenská out-door game - 12. srpna 2005  
Kochavecká pouť - 3. července 2005  
Hokejový turnaj - 20. února 2005 
     Neděle 20.února  pořádalo sdružení Fun-mates, na ledové ploše oploceného hřiště vedle 
koupaliště, hokejový turnaj. Dostavila se čtyři mužstva. Po jednom z Hostětína a Bohuslavic a 
dvě byla sestavena z místních borců ( mužstvo „mladších“ a mužstvo „starších“).    
     Nejlepší výkon podalo mužstvo rokytenských „starších“, druhé v pořadí se umístilo 
mužstvo Bohuslavic, třetí byli rokytenští „mladší“ a na posledním místě skončil Hostětín 
Mikulášský bowling - 5.prosince 2004  
Šachové odpoledne - 27.listopadu 2004   
     10.ledna proběhl v čp. 41 ve 14 hodin šachový turnaj. Změřit své síly si přišlo 16 
účastníků. Vítěznou šachovou partii si zahráli děda s vnukem ( Pešek – Koller). Hrála se také 
dáma, ve které zvítězil z osmi zúčastněných Lubomír Gregušiak 
Oplocení na návsi - říjen 2004  
     V sobotu 23. října dokončili členové občanského sdružení fun-mates nový plotek kolem 
Pomníku padlých a část návsi tak získala novou tvář. Pozorní kolemjdoucí si jistě již dříve 
všimli, že byl odstraněn původní plot a po terénních úpravách zde byl instalován nízký 
dřevěný plot. Komponenty byly zakoupeny z prostředků obecního úřadu a z komponentů 
vyrobili a instalovali členové tohoto občanského sdružení nový plot bez nároku na odměnu. Z 
finančních prostředků za prodej starého plotu a z ušetřených prostředků na výrobu plotu 
budou zakoupeny další lavičky na veřejná prostranství. Je potěšitelné, že některým z mladé 
generace není lhostejné to, jak to u nás vypadá 
Out-door game - 14.srpna 2004   
Paintball - 31.července 2004 
Kochavecká pouť - 4.července 2004   
Šipkový turnaj - 29.února 2004   
Zimní olympijské hry - 30.ledna - 7.února 2004 
• pátek 30.1. - Zahájení, běh na lyžích, střelba na terč Po zahájení her na školní zahradě, 
krátkém povídání o plánovaných disciplínách a registraci soutěžících začala první disciplína: 
nejrychlejší proběhnutí vytyčené trasy na atypických lyžích. Nastaly malé problémy s 
vázáním, ale všichni to zvládli bravurně a běželi jako o život: Vítězem v běhu na lyžích se stal 
Luboš Gregušiak. V duchu biatlonu proběhla druhá disciplína: střelba na terč. Nejpřesnější 
mušku měl Ondra Saloky. 
 
• pondělí 2.2. - Hokejový slalom, střelba na branku, curling V pondělním odpoledni jsme si 
vyzkoušeli lední disciplíny. Bohužel led roztál, tak přišla na řadu náhradní varianta v 
tělocvičně. Každý hokejista musí perfektně ovládat vedení puku mezi soupeři a střelbu na 
bránu. V hokejovém slalomu exceloval opět Luboš Gregušiak a ve střelbě na branku s 
neprůstřelným brankařem Martin Goňa. Všichni byli nadšeni týmovou hrou curling, v níž 
musí tým vhodnou taktikou a správnými hody herními kameny umístit nejvíce vlastních 
kamenů, co nejblíž ke středu hracího pole. Vítězkou curlingu se stala po dvou kolech a 
prostřídání týmů Venda Urbaníková a Petra Pastorková. 
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• čtvrtek 5.2. - Jamajský bob - roztál sníh, konaly se náhradní disciplíny Počasí se spiklo, led 
roztál, sníh zmizel pod kapkami deště a všude (kromě Kochavce), zůstala jen břečka. Naši 
propracovanou bobovou dráhu jsme si bohužel vyzkoušeli jenom sami, ale stálo to za to a 
příští rok ji postavíme znovu. Jako náhradní disciplíny jsme zvolili hod lyžařskou hůlkou a 
společný pochod na lyžích pro čtyři osoby. 
 
• pátek 6.2. - Otesánek, vyhlášení výsledků Otevřete šatníky, vytáhněte z nich svetry, bundy, 
oteplováky, čepice, vaťáky a cokoliv, co na sebe ještě oblečete. Ve 13 hodin si zvážíme vaši 
"čistou" váhu, tj. bez nadbytečného oblečení. Půl hodiny po prvním vážení jsme se opět 
setkali a pět zúčastněných znovu převážili. Celkem 8,9 kg navíc si na sobě donesla Petra 
Pastorková a stala se tak vítězkou kategorie starších, které se po celou dobu jako jediná 
účastnila. 
 
V kategorii chlapci byli odměněni všichni zúčastnění (dva chlapci). První místo v konečném 
součtu bodů /kterých vítěz jednotlivé disciplíny obdržel vždy tolik, kolik dětí v disciplíně 
porazil/ obsadil Luboš Gregušiak. Na druhém místě skončil Martin Goňa, na třetím Ondřej 
Saloky společně s Dankem Štachem, kteří se však předávání cen nezúčastnili a k jejich škodě 
zůstali neodměněni. 
 
Kategorii dívky s přehledem vyhrála Venda Urbaníková. Za ní se umístila Anna 
Gregušiaková a na bronzovou metu dosáhla Mirka Hofschneiderová. 
 
Každému, kdo se konečného vyhlašování výsledků zúčastnil, byla nabídnuta cena, kterou si 
mohl sám vybrat. Vzhledem k nízkému počtu účastníků tak bylo z čeho vybírat. O dříve 
slibovaných letních olympijských hrách pro tuto věkovou kategorii však budeme ještě dlouho 
rozmýšlet, protože jsme byli nezájmem mládeže velmi zklamáni. Přesto se o naší aktivitě 
dozvěděli ve Zlínských novinách a vyšel v nich zajímavý článek na třetí straně vydání. Za 
finanční podporu akce tímto děkujeme zastupitelstvu obce Rokytnice. 
 
Každá disciplína byla zvlášť bodově hodnocena. Největší šanci zvítězit měl ten závodník, 
který se zúčastnil každé z olympijských disciplín . Body z jednotlivých soutěží se sčítaly k 
závěrečnému vyhlášení absolutních vítězů ZOH. Her se mohly zúčastnit všechny věkové 
kategorie, bohužel účast byla nízká, snad kvůli chřipce. Proto se kategorie rozčlenily jen na 
dívky a chlapce. Cenami jsme potěšily každého registrovaného závodníka. Speciální gratulace 
patří Petře Pastorkové, protože by jako jediná přišla za kategorii starších a díky rychlosti, 
snaze a smysl pro srandu, většinu disciplín vyhrála.  
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11.0 Závěr 
 
     Na závěr bych chtěla celou moji práci zhodnotit. První jsem si mysleli, že když jsem si 

vybrala toto téma, tak že to bude snadné to napsat. Akorát mi dělalo starost, že jsem si nebyla 

jistá, jestli to budu dostatečně dlouhé. Ba naopak. Teď když už to mám napsané a vím o 

každém spolku tolik věcí, tak jsem jenom ráda. Psalo se mi to výborně, historií jsem 

procházela starými kouty naší vesnice. Každou zmínku jsem četla se zvědavostí, jestli 

náhodou tam nebude někdo z mojí rodiny nebo děda či praděda někoho koho znám. Probírat 

se kronikami, různými sepsanými dokumenty a zvonit u domů lidem, kteří by mi s mou prací 

mohli pomoct, tak to je nenahraditelná zkušenost. A jsem si jistá, že pokud se lidé v mé 

vesnici zajímají, co se tady děje a jak všechno vlastně vzniklo, tak se jim bude má práce také 

líbit. Snažila jsem se zde zařadit historická fakta, která nejsou jen pro odborníky co se tou 

oblastí zajímají, ale i obyčejní lidi, jelikož to jsou určité mezníky či zvraty. Dále jsem se 

snažila vybrat historky, které jsem nacházela v kronice pro přiblížení života před lety. 

Zkoumání spolkové činnosti mi mnoho dalo. Například takový uspokojivý pocit aktivního 

občana, který se také snaží zapojit. Já sama jsem členkou 2 organizací, takže vím jak fungují. 

A ostatní znám, neboť chodím na oslavy, které pořádají a nebo jsou někteří členové mými 

kamarády, tak znám činnost z jejich vyprávění. 
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                                Mé poděkování patří všem, kteří mi poskytly 

                                cenné informace o spolkové činnosti v Rokytnici  

                                a pomohli mi tak vytvořit cenný dokument o tom  

                                co se tady v Rokytnici děje. 

          

Ale hlavně bych chtěla poděkovat těm, u jejichž dveří jsem klepala a oni mi ochotně sepsali a 

poskytly informace: Antonín Goňa (starosta obce Rokytnice)  Aloisie a Zdeněk Burešovi, 

Jaroslav Goňa, Ladislav Hofschneider, Miroslav Hamalčík, Jaroslav Pospíšil a další. 

 

 


