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Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají,
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Ani jsme se nenadáli a už tady máme podzim. Letní počasí se vytratilo už s prvními zářijovými dny a my jsme si
museli zvyknout na nečekaně deštivý měsíc.
K podzimu jako takovému se váže několik lidových zvyků a tradic. K těm nejvýznamnějším svátkům patří
bezesporu svátek Všech svatých a den nato Památka zesnulých neboli dušičky.
Bývalo zvykem pro dušičky vhazovat tento večer do ohně různé pokrmy, což bylo místy chápáno jako částečné
vykoupení z hříchů nebo také něco dušičkám na přilepšenou. Když se ráno ozvalo zvonění z kostela, musely se
dušičky vrátit do očistce.
Úryvek z knihy Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce.

Vážení spoluobčané,
ve svém dnešním úvodníku bych Vás rád
seznámil s několika projekty, které byly
v letošním roce ukončeny, nebo které právě
probíhají. V měsíci březnu byla ukončena akce
Protipovodňová
opatření
obce
Rokytnice.
Celkové uznatelné náklady činily 2.201.146,- Kč
z čehož dotace EU byla ve výši 1.540.802,- Kč.
Rovněž v měsíci březnu byla provedena výměna
3 ks dveří v kapli svaté Anny. Náklady ve výši
112.700,- Kč včetně montáže byly 100% hrazeny
z obecního rozpočtu. Akcí před dokončením je
Obnova Božích muk v Rokytnici. Tady jsou
celkové náklady 151.200,- K, z toho dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj 101.430,- Kč.
Dalším projektem před dokončením je dodání 9-ti
místného dopravního automobilu pro SDH. Tento
automobil značky Ford byl pořízen za cenu 953.036,- Kč. Z této částky uhradí 450.000,- Kč Ministerstvo vnitra,
300.000,- Kč Zlínský kraj a zbytek obec Rokytnice. Zatím poslední akcí je koupě nových počítačů do knihoven
v Rokytnici a na Kochavci. Pořizovací náklady jsou 36.000,- Kč z toho 25.000,- Kč je dotace Ministerstva kultury.
Z výše uvedeného vyplývá, že v tomto roce jsme se zaměřili spíše na dotované projekty s menší
spoluúčastí obce. Volné finanční prostředky nadále shromažďujeme na obecních účtech proto, abychom si
nemuseli půjčovat peníze potřebné pro finanční spoluúčast obce na připravovaném odkanalizování obce.
Závěrem mě dovolte, abych pozval všechny občany na rozsvícení Vánočního stromu, které se uskuteční
v sobotu 2. prosince 2017 v podvečer před obecním úřadem.
Antonín Goňa, starosta

Zlínský kraj poskytl na realizaci projektu
„Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu“ dotaci ve výši 300.000,- Kč.
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ZO Rokytnice na svém XXVIII. zasedání, konaném dne 1.9.2017 mj.:

-

-

-

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.5/2017 a č.6/2017 schválené starostou obce.
schválilo zprávu o plnění rozpočtu Obce Rokytnice za období 1–6/2017.
rozhodlo o zakoupení nemovité věci - pozemku p.č. 1893/1 o výměře 1817 m 2
rozhodlo o zakoupení nemovitých věcí - pozemku p.č. 2218/56 o výměře 39 m 2, pozemku p.č. 2218/78 o
výměře 75 m2, pozemku p.č. 2218/79 o výměře 79 m 2, pozemku p.č. 2218/88 o výměře 39 m 2, pozemku
p.č. 2218/104 o výměře 43 m 2 a pozemku p.č. 2218/105 o výměře 22 m 2
rozhodlo o prodeji nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 40 o výměře 118 m 2, včetně rodinného domu čp.
199 a pozemku p.č. 46 o výměře 152 m 2
schválilo směnu nemovitých věcí – část pozemku p.č. 634/119 označeném na geometrickém plánu č. 401
– 242/2017 jako pozemek p.č. 634/206 o výměře 290 m², část pozemku p.č. 634/119 označeném na
geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl h o výměře 87 m² a část pozemku p.č. 634/157
označeném na geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl i o výměře 253 m² vlastník Obec
Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín za nemovité věci - část pozemku p.č. 815 označeném na
geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl j o výměře 1 m², část pozemku p.č. 816 označeném na
geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl k o výměře 19 m², část pozemku p.č. 820/1 označeném
na geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl l o výměře 88 m², část pozemku p.č. 822 označeném
na geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl m o výměře 34 m², část pozemku p.č. 823/1
označeném na geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl n o výměře 31 m², část pozemku p.č.
823/2 označeném na geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl o o výměře 30 m², část pozemku
p.č. 825 označeném na geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl p o výměře 26 m², část pozemku
p.č. 826 označeném na geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl q o výměře 27 m² a část
pozemku p.č. 828/1 označeném na geometrickém plánu č. 401 – 242/2017 jako díl r o výměře 412 m²,
vlastník TVD – Technická výroba, a.s., Rokytnice 203, 763 21 Slavičín.
schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT – 014330042411/001 uzavřenou mezi Obcí
Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a E.ON, Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice 7
ZO Rokytnice na svém XXIX. zasedání, konaném dne 22.9.2017 mj.:

-

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 schválené starostou obce.
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice, příspěvkové organizace, Rokytnice 100,
763 21 Slavičín ve školním roce 2016 -2017.
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2017 – 2018.
schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1982/2017/KH na realizaci akce: „Mezinárodní československé setkání na Peňažné“ uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a Obcí
Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín.

Obecní úřad informuje
- Kulturně společenské akce
- 10.listopadu – Vystoupení saxofonistky Andrey Frašové (Kavárnička v 1.patře Společenského domu)
- 11.listopadu – Hodová zábava v sále hospody - hraje MODAS Band
- 2.prosince – Rozsvícení vánočního stromu
- Sběrný dvůr
- Od 1.11.2017 se mění provozní doba Sběrného dvora takto:
pondělí
9.00 – 12.00 /13.00 – 16.00
středa
9.00 – 12.00 /13.00 – 16.00
Každou sudou sobotu:
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Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta obce Rokytnice
dle §15 zákona odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 Rokytnice
je volební místnost na Obecním úřadě, Rokytnice čp. 58, 763 21 Slavičín
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rokytnici
ve volebním okrsku č. 2 Kochavec
je volební místnost v Obecním domě, Kochavec č.p. 129, 763 21 Slavičín
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu na Kochavci
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.
Neprokáže-li výše uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumožní
6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise

Společenská kronika
Narození
Mileně a Milanu Cekierovým, dcera Natálie

Vzpomínáme
Dne 30. září 2017 jsme vzpomněli 30. výročí, kdy nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček, pradědeček pan Rudolf Charvát.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 24.října 2017 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava Hýbla.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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Chyť a pusť
V sobotu 30.9.2017 se obecní rybník Hajnice v Rokytnici zaplnil mladými rybáři a jejich rodinnými
příslušníky. Od 15:00 hodin se zde konala rybářská soutěž pro děti „Chyť a pusť“. Cílem bylo nachytat, co
„nejvíce centimetrů“ – délka ulovených ryb se sečetla a ryby byly opět vypuštěny na svobodu.
Letos „nahazovalo své udičky“ 17 účastníků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. A jak se jim dařilo?
I.kategorie – do 10 let
1.místo: Urbanová Aneta – 107 cm
2.místo: Hamalčík Aleš – 75 cm
3.místo: Šuráňová Emílie – 68 cm

II.kategorie – nad 10 let
1.místo: Urbanová Kristýna – 292 cm
2.místo: Voltner Ondřej – 157 cm
3.místo: Martincová Lenka – 149,5 cm

Nejdelšího kapra – 44 cm vylovila a za odměnu si také odnesla Emilka Šuráňová.
Po vyhlášení výsledků a převzetí cen se všichni sešli u táboráku a občerstvení.
Na závěr bychom chtěli poděkovat nejen místním rybářům, ale i všem dospělým za pomoc při organizaci
této soutěže.
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Zprávy ze školy
PODZIMNÍ
PODZIMKU, PODZIMKU, DO KTERÉ JDEŠ TŘÍDY,
ŽE JSI DOSTAL PASTELKY A BAREVNÉ KŘÍDY.
KDOPAK TI DAL MODROU, ŽLUTOU, ZLATOU,
KDOPAK TI DAL PASTELKY?
MÁMA S TÁTOU…
Přicházející podzim není tak vítaný jako léto. Dovolená a prázdniny dávno skončily a v dohlednu
jsou plískanice a chladné počasí. Ale i podzim má své půvaby - tolik nádherných barev! Mezi hořící
žlutou plápolá oranžová a rudá. Někdy ještě po celý říjen sluníčko příjemně hřeje, ale zapadá už brzy.
Silné větry lákají k pouštění draků, stěhovaví ptáci se chystají k odletu do teplých krajin. Časté ranní mlhy
jsou již na denním pořádku a lidé se začínají pomalu balit do teplejšího oblečení.
Ano, podzim je tu, ale já se vrátím k začátku školního roku 2017 – 2018.
Letošní školní rok začal v pondělí
4. září 2017. Prvňáčci přišli v doprovodu
svých maminek a tatínků. Do lavic v
základní škole usedlo v tento slavnostní
den dvanáct žáků 1., 2. a 3. ročníku, kde
třídní učitelkou nadále působí paní učitelka
Andrea Furmanová.
V mateřské škole bylo k 1.9.2017
zapsáno celkem 18 dětí. O naše
předškoláky se postarají po celý školní rok
paní učitelky Dana Žálková a Kateřina
Gbelcová.
V mateřské škole proběhne
výchovně vzdělávací činnost dle Školního
vzdělávacího programu „Můj barevný svět“
a v ZŠ dle ŠVP „Čarovný rok ve škole“.
Provoz školní družiny je zajištěn pro žáky
od 11.15 – 15.30 hodin, je přihlášeno všech dvanáct školáčků a jejich vychovatelkou je paní Martina
Cahová. Nepovinným předmětem zůstává náboženství - přihlášeno dvanáct žáků základní školy.
Nadále pokračujeme v projektu „Ovoce do škol“.
Co již proběhlo a co máme v plánu v nejbližší době?
•
Na neděli 24.září si školáci i děti mateřské školy připravili pro zdejší seniory kulturní pásmo s
podzimní tematikou. Žáci ZŠ ještě na závěr přidali veselý taneček „Draka bolí zub“.
•
V sobotu 30.září se sešli na zdejším rybníku „malí i větší rybáři“, kde se konaly závody „Chyť a
pusť“. Na organizaci se podílel Obecní úřad Rokytnice se zdejšími rybáři a ZŠ a MŠ Rokytnice. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích, do deseti let a od deseti let. Vítězkami v obou kategoriích se staly holky Aneta a
Kristýna Urbanovy. Držitelkou největšího úlovku byla Emilka Šuráňová, která si kapříka odnesla domů a
posléze pustila zpátky do rybníka.
•
Po dohodě s paní Blankou Fojtíkovou jsme podnikli v pátek 6. října besedu ve zdejší knihovně na
téma „Podzimní veršovánky“, kde si žáci mimo jiné vyrobili i draka.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní knihovnici za čas, který školákům věnovala.
•
Vítání občánků – 19. listopadu 2017.
•
13. října – návštěva HZS Slavičín, kde se tento pátek koná „Den otevřených dveří“.
•
Středa 1. listopadu 2017 - keramické tvoření na DDM Slavičín pro všechny děti ZŠ a MŠ
Rokytnice.
•
Na sobotu 2. prosince 2017 je připraveno „Rozsvícení vánočního stromu“ před zdejším obecním
úřadem, kde se představí naše malé i velké děti s kulturním vystoupením
…... a možná přijde i Mikuláš se svou družinou ……
•
prosinec – pečení a zdobení perníků, pečení a zdobení perníků, vánoční besídka.
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Na závěr bych ráda popřála veselé hraní předškolákům, školákům přeji hodně nových zážitků a
úspěchů, pedagogickým pracovníkům pak dostatek sil a energie ve školním roce 2017-18 a pohodu
celému pracovnímu kolektivu. A Vám všem přeji pokud možno krásné, barevné a prosluněné podzimní
dny.
Dana Žálková, ředitelka ZŠ a MŠ

Pozvánka
Obecní úřad Rokytnice ve spolupráci s obecní knihovnou v Rokytnici pořádá
v pátek 10. listopadu 2017 od 15.00 hodin v prvním patře Společenského domu č.p. 41

Kavárničku,
ve které vystoupí od 16.00 hodin známá česká hudebnice,
saxofonistka a zpěvačka,
se svým sólovým programem věnovaným hudbě 30. a 60. let z divadla
Semafor a Osvobozeného divadla, jazzovým skladbám či muzikálovým
melodiím. Např. Tři tety, Marnivá sestřenice, Zuzano, Malé kotě, Pramínek
vlasů, Svítá, Ezop a mravenec, Klobouk ve křoví, Šaty dělaj člověka, Píseň
Magdalény, Čerešně,Lily was here, Píseň osamělého pastevce a další

Andrea Frašová
Vstupné je dobrovolné.
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Peňažná 2017
Ani deštivé počasí neodradilo, jak dospělé tak i děti, aby vyrazili do přírody. A tak jsme se opět po roce,
předposlední srpnovou sobotu 19.8.2017, setkali na Peňažné při zahájení 17.ročníku mezinárodního setkání
Čechů a Slováků. Po úvodních slovech starostů obcí Rokytnice a Horné Súče a připevnění pamětní desky,
následovaly soutěže v tradičních disciplínách. K tanci i poslechu hrála dechová hudba Chabovienka z Horné
Súče a harmonikáři Hladíkovci ze Sidonie. Děti si mohly nechat ozdobit obličej různými obrázky a ornamenty.
Děkujeme všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě této akce. Zároveň všechny zveme na příští
18.ročník, který se uskuteční v sobotu 18.8.2018.

Zlínský kraj poskytl dotaci na organizaci 17. ročníku Mezinárodního česko – slovenského setkání na
Peňažné ve výši 20.000,- Kč a záštitu nad akcí převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
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Setkání s důchodci
Obecní úřad a Sdružení pro občanské
záležitosti uspořádali v neděli 24. září Setkání
s důchodci. Setkání se tentokrát uskutečnilo
v klubovně šaten TJ Sokol na hřišti. Našim
seniorům se předvedly ve svých vystoupeních
dětí ze Základní a mateřské školy v Rokytnici, k
tanci a poslechu jim zahráli Ladislav Beran a
Zdeněk Machů.

Beseda v knihovně
V pátek 6. října navštívily děti místní základní školy knihovnu. Vyprávěli jsme si o podzimu, přečetli
několik básní s podzimní tématikou a na závěr si děti podle návodu vyrobily malého papírového draka nebo
vymalovali obrázek.
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