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Mrazivý prosinec, mnoho sněhu –
žíznivý roček bude v běhu.
Když v prosinci hrom ještě hučí,
rok příští stále vítr fučí.
Co v prosinci neuděláš, v lednu nedoženeš.

Ani jsme se nenadáli a už tady máme znovu konec roku a s ním i jedny
z nejoblíbenějších svátků – Vánoce.
Barbora na ledě – Vánoce na blátě.
Barbora na blátě – Vánoce na ledě.
K Vánocům samozřejmě patří i dodržování lidových tradic.
Patří jsem i tyto méně známe zvyky, které se týkaly štědrého dne:
Na Valašsku se stůl obtáhne řetězem, aby prý se vlkům zamkla huba, by nepožírali ovce.
Na Brumovsku dávají z téže příčiny zámek pod plachtu. Řetěz ten otočí se po večeři na dvoře v kolo,
do něho se pak celé svátky sype žír ze slaměnky. Která slepice nežere z toho kola, bude tulačkou a
bude zanášeti vejce.
(Moravský lid, F. Bartoš 1892)
Vážení spoluobčané,
poslední letošní číslo Zpravodaje občanů Rokytnice a Kochavce vychází v čase, který je předzvěstí toho,
že se opět přiblížily nejkrásnější svátky roku, Svátky vánoční. Vůně vánočního stolu a vánočního stromku
jsou pro nás nezapomenutelné. Asi i proto se na Vánoce tak moc těšíme. Těšíme se snad všichni i na to,
že se konečně v této uspěchané době na týden zastavíme a v kruhu rodinném zavzpomínáme, co nám
uplynulý rok přinesl dobrého i zlého a že si vzájemně popřejeme, aby se nám v příštím roce dařilo
alespoň tak dobře, jak v tom letošním.
Přeji Vám vážení spoluobčané jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem svým
příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2018 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti, jak v osobním, tak i v pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XXX. zasedání, konaném dne 16.11.2017 mj.:
-

-

-

schválilo rozpočtové opatření č. 12/2017
schválilo přílohu č.1/2017 k článku 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Sazba poplatku za likvidaci odpadu byla pro rok 2018 stanovena ve výši 350,-Kč za
osobu. Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č. 2/2016,
včetně osvobození a úlev zůstávají v platnosti.
schválilo zveřejnění záměru na prodej hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 478/1 o výměře
109 m²
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
uzavřenou mezi Městem Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské
Klobouky a Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín
schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu sportovní, tělovýchovné a kulturní činnosti a
podporu aktivit v oblasti životního prostředí obce Rokytnice na rok 2018
rozhodlo o poskytnutí finančního daru na rok 2018 ve výši 10.000,- Kč pro Městskou nemocnici
Slavičín
schválilo poskytnutí finančního daru rodičům žáků, kteří nastoupili do 1.ročníku v ZŠ v Rokytnici
ve výši 1 000,- Kč
rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele projektové dokumentace pro
vydání stavebního povolení a realizaci stavby na stavbu „Stavební úpravy MK v lokalitě Lůžek,
Rokytnice“ panu Antonínu Žáčkovi, Osvobození 256, 763 21 Slavičín za nabídkovou cenu celkem
88 037,- Kč.

Věžní hodiny
V listopadu byly na věž budovy obecního úřadu
nainstalovány nové věžní hodiny.
Věříme, že budou dobře sloužit všem občanům
nejen ve dne, ale i v noci díky jejich osvětlení.

Odkanalizování obce
Pátek 8.prosince 2017 byl velmi významný den zejména pro občany Horňanska. V budově
Ministerstva zemědělství v Praze bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Rokytnice –
kanalizace a ČOV. Na tuto akci byla z prostředků Ministerstva zemědělství poskytnuta dotace ve výši
18 100 000,- Kč – tj. 65 % uznatelných nákladů (27 846 406,- Kč). O další dotaci ve výši 10 % (cca
2 780 000,- Kč) požádáme počátkem roku 2018 Zlínský kraj. Zbytek ve výši cca 7 000 000,- Kč bude
platit obec ze svého rozpočtu. Tuto částku máme v současné době na bankovních účtech obce, takže
bychom se vůbec nezadlužili. Je to samozřejmě podmíněno tím, že v příštím roce se nepustíme do žádné
jiné větší akce. I když se tento projekt dotýká zejména občanů Horňanska, doufám, že my, ostatní
občané, budeme vůči Horňansku solidární, protože se tam za posledních několik desítek let nic
nevybudovalo. Pověření pracovníci firmy Vodohospodářské stavby Javorník – CZ z Veselí nad Moravou,
která vyhrála výběrové řízení na tyto stavební práce, si tento týden vyzvedli potřebnou prováděcí
dokumentaci. Jak jen to počasí dovolí, bude stavba zahájena.
Antonín Goňa, starosta
4/2017

2

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2017

17.ročník

Volba prezidenta republiky ČR
Informace
o době a místě konání I. kola volby prezidenta republiky
Starosta obce Rokytnice
dle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
že I. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání volby
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 Penzionu Kochavec, Kochavec čp. 129, 763 21 Slavičín
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu na Kochavci
Další upozornění:
1. Hlasovací lístky pro druhé kolo volby budou k dispozici všem voličům až ve volební místnosti.
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li výše
uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
3. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
4. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Obecní úřad informuje
- Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2018
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2018 stanovena na 350,- Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
Osvobození a úlevy (dle článku č.6 OZV č. 2/2016) jsou následující:
(1) „Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, o kterých to stanoví zákon.“
(„ust. 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích.).
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí nepřetržitě po dobu 10 kalendářních měsíců a
delší,
b) občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny (obecního úřadu) a v obci se
nezdržují,
c) osoby s pobytem na adrese Rokytnice čp. 86 a 150 z důvodu nemožnosti příjezdu sběrného
vozu.
d) třetí a každé další dítě, je-li mladší 18 let nebo pokud studuje v denním studiu střední nebo
vysokou školu. Poplatník je povinen prokázat, že splňuje podmínky, (např. předložením potvrzení
o studiu střední nebo vysoké školy),
e) děti, narozené v příslušném kalendářním roce.
(3) Úleva se poskytuje:
a) studentům denního studia, kteří bydlí na kolejích nebo v místě studia náleží úleva ve výši 50%
poplatku (v poměrné výši) za každý započatý měsíc pobytu na kolejích nebo v místě studia.
Poplatník musí správci prokázat, že splňuje podmínky (např. předložením potvrzení o studiu
střední nebo vysoké školy),
osobám s pobytem Rokytnice čp. 70,71,72,73,175,186,189,191,198 a Kochavec čp. 68 a 84
bude poskytnuta úleva z celkové částky ve výši 30% z důvodu nutnosti dovozu popelnice k hlavní
komunikaci.
Dle článku č.5 odst.1) OZV č. 2/2016 je splatnost poplatku za odpad k 30.9. příslušného roku.
b)
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Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/2016 až 12/2016:
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Kontejner a uložení odpadu na skládce
Sběrný dvůr kontejnery
Celkem

230.786,9.344,68.856,308.986,-

Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 1/2016 až 12/2016
Nebezpečný odpad
8.744,Separovaný odpad
53.578,EKO-KOM
- 48.765,50
Elektřina SD
8.421,Celkem
21.977,50
Náklady celkem
330.963,50
Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 598 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což znamená, že
náklady na svoz a likvidaci odpadu na 1 osobu za rok 2016 činily 517,- Kč.
………………………………………………………………………………………………………………………....

Myslivecký spolek Jasla Rokytnice
Úvodem bych chtěl pozdravit všechny spoluobčany a členy našeho mysliveckého spolku v naší
krásné rodné obci.
Myslivecký rok 2017 byl pro všechny členy spolku velmi náročný na pracovní nasazení, jelikož
chceme vytvořit v obci klubovnu mysliveckého spolku v domě čp.199 (naproti školy). Finanční náklady
vynaložené na koupi nemovitosti a její rekonstrukci budou dosti náročné. Členská základna nám neustále
stárne a ubývá, jelikož jsme se museli rozloučit s naším dlouholetým myslivcem Vintou Hyžíkem, který
odešel do loveckého nebe. Byl to myslivec tělem i duší, čest jeho památce.
I pro zvěř je letošní rok velmi náročný, hlavně pro divoká prasata, která jsou nakažena africkým
morem prasat. Naše obec se nachází v zelené zóně moru, to znamená, že zvěř, kterou ulovíme, musíme
odevzdat do kafilerie. Chtěl bych upozornit naše občany, ať se při nálezu uhynulého kusu divočáka
nedotýkají a ihned upozorní kteréhokoli myslivce v obci, který ví, jak má postupovat. Předem děkujeme.
Slovem to nepřeháníme, lovíme a lovíme dle kmenových stavů a zákona.
Chtěl bych tímto poděkovat všem členům mysliveckého spolku a všem příznivcům myslivosti za
celoroční pracovní činnost a popřát jim a jejich rodinám, a také všem spoluobčanům šťastné a veselé
vánoce a přímý krok do nového roku 2018. Věřím, že rokytenská myslivost zůstane lidovou se všemi
tradicemi.
S pozdravem lesu a lovu zdar myslivecký hospodář Pavel Pastorek.

Klub seniorů
Čas nám utekl jako voda a máme tady opět konec roku. Dovolte mi, abych Vás seznámila
s činností Klubu seniorů v Rokytnici.
Moc už toho neuděláme, ale pravidelně každý čtvrtek se sejdeme v našem společenském domě
a pokaždé si máme co říct. Uvaříme si kávičku, čaj nebo jiné dobroty, při kterých probereme svoje
starosti i radosti.
Jako každý rok náš klub uspořádal zájezd pro naše spoluobčany. Letos jsme 5. května zavítali na
výstaviště Floria v Kroměříži, kde probíhala výstava se jménem Jaro 2017. Tímto bych chtěla poděkovat
obecnímu úřadu za finanční dar, díky kterému jsme mohli tento velmi vydařený zájezd uspořádat.
Další naší povedenou akcí byla společná procházka na obecní rybník, kde jsme s našimi
kamarádkami z Horné Súče společně opékali špekáčky a povídali si o všem možném, co život přináší.
Měli jsme radost, že za námi přišel i náš pan starosta.
Naší další velmi milou povinností byla návštěva naší členky paní Šuráňové, které jsme šli
poblahopřát k velmi krásnému jubileu 90-ti let. Blahopřání se zúčastnilo pět členek našeho klubu. Bohužel
už se s paní Šuráňovou nevidíme tak často jako dřív, kdy za námi ještě docházela do klubu, ale teď už jí
to bohužel zdraví nedovolí.
To je ve zkratce naše činnost. Už nemáme tolik aktivit, jako když jsme byli mladší, ale pořád
udržujeme tu tradici, že se každý čtvrtek, alespoň na chvilku sejdeme a hned je nám líp.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála krásné prožití Vánočních svátků, bohatou nadílku pod
stromečkem a do Nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví.
Za klub seniorů Jaroslava Ščučinská
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Včelaři
Letošní včelařskou sezonu odstartoval výjimečně teplý březen. Ovocné stromy i louky rozkvetly a
včelky začaly nosit první květový med. Pak přišel studený až mrazivý duben a ukončil to,
co březen začal. Většina ovoce zmrzla ještě v květech a včelky zůstaly bez obživy.
Nějakou dobu žily z toho, co si přinesly v minulých dnech, takže jen málo včelařů vytočilo
světlý květový med.
V květnu rozkvetly hráze a začal medovat les. Úly se plnily medem a někteří včelaři, co mají
úlové váhy, s radostí zapisovali navážené hodnoty. Úlová váha je vlastně speciálně pro včelaře
sestrojená váha, na kterou se postaví úl a včelař má možnost podle hodnot, které ukazuje, orientačně
sledovat, co se v úle děje. Když jdou hodnoty nahoru, včelař má důvod k radosti. Když se zastaví nebo
začnou klesat, začíná někdy krátké, někdy delší bezsnůškové období. V tuto chvíli nezodpovědný včelař
vytáčí med v obavě, aby mu ho včelky nesnědly. Toto období pak včely prožívají o hladu a matička omezí
kladení vajíček nebo je včelař přikrmí cukrem. V tuto dobu je ve včelstvu spousta plodu, který musí
z něčeho žít a med je jeho přirozená potrava, cukr jenom náhražka.
Červen a červenec už probíhaly v normálu, včelky cosi přinesly, takže můžeme říct, že letošní rok
nebyl až tak špatný.
V loňském roce mělo našich dvanáct včelařů zazimováno 111 včelstev. Zimu nepřežilo 11
včelstev, takže k prvnímu květnu letošního roku nám zůstalo 100 včelstev. Naši včelaři se snažili a do
letošní zimy vykročili se 118 včelstvy. Naši včelí základnu jsme obohatili o třicet matiček zakoupených ze
šlechtitelského chovu v Uherském Brodě. V tomto roce se žádný z našich včelařů nezúčastnil
vzdělávacích akcí, i když k tomu měli příležitost.
S koncem letošního roku nás dobrovolně opouští dlouholetý člen Českého svazu včelařů přítel
Petr Pastorek. Nezlobíme se na něj a přejeme mu hodně štěstí a úspěchů v jiné příjemné činnosti.
Věříme, že na chvíle prožité se včelami bude dlouho vzpomínat.
Naši včelařští přátelé ze Šanova a ze Štítné pořádají každý rok včelařské odpoledne. V Šanově
je již tradičně provázeno odbornou přednáškou, bohatou tombolou a kvalitní muzikou. Štítenské včelaře
podpořili i sadaři, kteří dávali ochutnávat ovocné výpěstky ze svých zahrádek. Taky tam probíhala
ochutnávka slivovice. Vzorky, které nestačila zkonzumovat odborná porota, byly zdarma poskytnuty na
ochutnávku laické veřejnosti. Obě tyto akce byly velmi úspěšné a každému doporučujeme je navštívit,
užít si a tím i trochu podpořit včelaře, kteří musí na jejich pořádání vynaložit nemalé úsilí.
Veselé svátky vánoční a šťastný příští rok přejí včelaři.

Český červený kříž
Milí spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s naší činností během uplynulého roku 2017.
V květnu jsme ve spolupráci s OÚ navštívili Městské divadlo Zlín. Kdo z nás by neznal muzikál ,,Noc na
Karlštejně“, náš český muzikálový klenot. A přesto herecký soubor zlínského divadla, nám jej ukázal
trochu nečekaně s laskavým humorem a s oblíbenými písněmi od Karla Svobody. Naše členky Jiřinka
Burešová a Blanka Machalová měli zdravotní hlídku na hasičské soutěži ,,O pohár starosty“ na Kochavci,
tímto jim děkuji. V srpnu jsme se sešli v místním kulturním areálu u táboráku, kde jsme si opekli
špekáčky.
Na začátku září jsme zavítali k našim sousedům do slovenských termálních lázní Bojnice. Počasí
nám moc nepřálo, ale množství aktivit v tomto malém městečku nás mile překvapilo. Někdo navštívil ZOO
Bojnice, viděl snídající medvědy, procházel se vedle skleněné stěny v blízkosti lvů, prošel motýlí
zahradou nebo pavilonem velmi akčních a zábavných orangutanů. Mnozí měli za cíl Bojnický zámek,
který patří k nejstarším a nejvýznamnějším památkám na Slovensku. První písemná zmínka je z roku
1113, to byl zámek ještě hrad. Zajímavostí je, že v roce 1939 zámek a k němu patřící pozemky, koupila
firma Baťa. Po válce na základě Benešových dekretů připadl majetek Baťů státu. V dnešní době je
v prostorách umístěno Slovenské národní muzeum. Bojnice jsou považovány za nejvzácnější lokalitu
sídla neandrtálského člověka na Slovensku. V ,,Muzeu pravěku“ jsme mohli objevit dobu pravěkých
neandrtálců. Po chutném obědě ve vesničce lidových řemesel ,, Bojnického dvora“, jsme se šli vyhřát do
léčebného domu Baník. Je zde venkovní bazén s léčivou termální vodou 32 - 34 °C , malý bazén uvnitř
budovy má teplotu 38 – 39°C. Někteří z nás určitě navštívili i bazény v léčebném domě Mír.
V listopadu jsme prostřednictvím vzdělávacího střediska Nadace Jana Pivečky uspořádali pro
devět našich členek kurz první pomoci.
Výroční valná hromada se bude konat v pátek 29.12.2017 ve 14.00 hodin ve Společenském
domě čp. 41, tímto Vás všechny srdečně zveme.
S přáním klidných Vánoc a do Nového roku 2018 co nejvíce zdraví.
Monika Koláčková, členka ČK
4/2017
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Sportovní klub stolního tenisu
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vás v krátkostí seznámil s činností našeho klubu v tomto roce.
V sobotu 25. února jsme v naší obci uspořádali (celkem počtvrté) tradiční průvod Fašanek. Tentokrát
jsme byli přestrojení za indiány a kovboje. Hvězdou průvodu se stal živý poník.
Koncem března skončila sezóna 2016/2017 takto:
- SK Rokytnice „A“ – RS 1.tř. – 11. místo, 42 b., skóre 169:227
- SK Rokytnice „B“ – RS 3.tř. – 11. místo, 35 b., skóre 157:239
Loňska sezóna skončila sestupem obou mužstev do nižších tříd. Hráčská základna se nám opět
zúžila po odchodu několika hráčů do Slavičína. Na druhou stranu dostávali více příležitostí naši mladí
pinponkáři, kteří sbírají zkušenosti. Jsem přesvědčen, že práce s mládeží se nám v budoucnu vyplatí.
15. dubna proběhla v místním sále XVII. valná hromada klubu. Nejdůležitějším bodem této
schůze bylo seznámení přítomných s novým názvem klubu a se schválenými stanovami klubu (zapsáno
18. února 2017 do Spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně).
1. července jsme se zúčastnili 13. ročníku turnaje ve stolním tenisu, který byl součástí 44. ročníku
Setkání Rokytnic ČR v Rokytnici v Orlických horách. V konkurenci 6 tříčlenných družstev ze čtyř Rokytnic
se v aule místní ZŠ opět dařilo našim hráčům. Družstvo Vlára „A“ ve složení Petr Malatinský, René Žalek,
Vlastimil Bureš vybojovalo 1. místo, když ve finále porazilo Rokytnici nad Rokytnou 5:4. Družstvo Vláry
„B“ (Jaromír Fojtů, Zdeněk Bureš, Michal Bureš) v boji o bronz podlehlo Rokytnici nad Jizerou 2:5.
Na 5. a 6. místě skončila družstva domácích.
V září začala sezóna 2017/2018, do které jsme přihlásili obě mužstva a po polovině soutěže si
vedou takto:
- SK Rokytnice „A“ – RS 2.tř. – 10. místo (21 b.)
- SK Rokytnice „B“ – RS 4.B tř. – 2. místo (38 b.)
Koncem srpna jsme poskytli pomoc při tradiční akci Mezinárodní česko-slovenské setkání na
Peňažné. Koncem roku uspořádá náš klub již 17. ročník Vánočního turnaje pro mládež, registrované a
neregistrované hráče o věcné ceny. V současné době má SK 16 členů (3 ženy, 13 mužů), z toho 10 je
registrovaných hráčů. Ze SK Slavičín máme na hostování 4 mladé hráče z Rokytnice.
Výkonný výbor SK Rokytnice děkuje všem členům i činovníkům klubu za dosavadní práci a přeje
jim i všem spoluobčanům do nového roku 2018 všechno nejlepší, hodně zdraví a mnoho sportovních
i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda SK Rokytnice, z.s

TJ Sokol
Vážení spoluobčané a sportovní přátelé,
rok 2017 se pomalu blíží ke svému závěru a budou tady zase vánoce. V tomto čase pravidelně hodnotí
všechny složky v naší obci svou činnost. Tak mi dovolte, abych Vás i já s ní v krátkosti seznámil.
Členové naší TJ odpracovali při údržbě a zvelebení sportovně - kulturního areálu přes 380 hodin. Ve
dnech 30.6. – 2.7.2017 se uskutečnil již 44.ročník Setkání Rokytnic ČR v Rokytnici v Orlických horách.
Ve fotbalovém turnaji, který měl velmi dobrou úroveň, jsme úspěšně reprezentovali naši obec a
v celkovém pořadí jsme obsadili 2.místo za Přerovem. Uspořádali jsme již 25.ročník Memoriálu Františka
Baklíka, zajistili zdárný průběh Anenské pouti, zábavu se skupinou Focus. Členové naší TJ se taky
aktivně zapojují do všech akcí, které pořádá obecní úřad.
V letošní sezoně mužstvo mužů hraje okresní přebor a prozatím se jim vůbec nedaří. Po
podzimní části má pouze 7 bodů a je na posledním místě tabulky. Všichni příznivci fotbalu věří, že
zlepšenými výkony v jarní části soutěže se bude dařit lépe a posuneme se o několik příček výš.
Neustále se potýkáme s nedostatkem hráčů, a proto by se měla více angažovat mladší
generace. Z tohoto důvodu se výbor TJ rozhodl založit přípravku kopané. V naší obci je spousta malých
dětí, které by se v tomto druhu sportu chtěly angažovat. Proto jim pro tuto činnost musíme vytvořit
podmínky. Momentálně je to ve fázi příprav a hledáme vhodné trenéry mládeže.
Závěrem mně už jen zbývá poděkovat za obětavou práci všem, co se aktivně zapojují do činnosti
naší TJ. Také pevně věřím, že i nadále bude spolupráce s ostatními složkami v obci na dobré úrovni. To
nám pomůže udržovat dobré jméno naší TJ Sokol Rokytnice.
Jménem výboru TJ Sokol přeji Všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a hlavně
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce 2018.
Jiří Zoller, předseda TJ
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Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte mi, abych Vás ke konci roku seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů v letošním
roce. Jako každý rok si členové berou za hlavní cíl udržet a zvelebovat to, co jsme v minulých letech již
vybudovali. Hned na začátku roku proběhla Výroční valná hromada sboru. Jako čestní hosté se účastnili
náměstek starosty dobrovolných hasičů Zlínského kraje, starosta obce Rokytnice a náměstek starosty 15.
okrsku. V zimním období proběhlo školení velitelů. Dva členové úspěšně složili zkoušky odbornosti.
V březnu provedl plánovanou opravu Avie bratr Josef Mentlík a za to mu patří velké poděkování. Jako
každý rok jsme připravili všechna vozidla na STK. Kontroly proběhly bez závad. Dne 16. září nám byl
dovezen nový dopravní automobil značky FORD. Jedná se o 9 -ti místný automobil s úpravou typu
DA-L1Z . Tento automobil byl pořízen na základě dotačních programů určených pro SDH. Vůz je určen
pouze pro zásahovou jednotku SDH obce. Obecní úřad zajistil parkovací místo v garáži místní školy.
Zakoupili jsme nové pracovní obleky PS II, a také jiné potřebné vybavení pro naši jednotku. Na konci
června se jako každoročně konalo Setkání Rokytnic ČR, které se letos pořádalo v Rokytnici v Orlických
horách. V létě jsme uspořádali 11. ročník pohárové soutěže O putovní pohár starosty obce Rokytnice.
Muži se umístili na 6. místě. Okrsková soutěž se letos konala ve slavičínském Army parku. Družstvo
starších žáků se umístilo na 3. místě. Družstvo mužů na 2. místě. Také jsme vypomohli okolním sborům
při pořádání jejich soutěží. V srpnu jsme připravili 17. ročník Mezinárodního setkání na Pěňažné.
O velikonocích jsme drželi čestnou stráž u Božího hrobu. Dovezli jsme a společně postavili máj. Po celý
rok jsme vykonávali prospěšnou práci pro naši obec. Letos jsme provedli 2 sběry železného odpadu.
V listopadu byli naši členové gratulovat k životnímu jubileu 90. let bratra Františka Šebáka a 60. let bratra
Ladislava Juřenčáka. V březnu se zastupitelé účastnili plánovaných oslav okolních sborů našeho okrsku.
Uspořádali jsme hodovou zábavu pro širokou veřejnost. K tanci a poslechu hrála skupina Modas Band.
V prosinci jsme se podíleli na rozsvícení vánočního stromu.
Závěrem Vám chceme popřát krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví v následujícím roce
a zároveň patří velké poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli našemu sboru.
Jiří Koller, jednatel sboru SDH

Pozvánka
Silvestrovský výšlap na Peňažnou
v neděli 31. 12. 2017.
Sraz účastníků je kolem poledne na Peňažné.
Jde se za každého počasí. Připravte si dobré obutí, teplé oblečení, jídlo a občerstvení.
Výšlap není nijak organizován – kdo jde, ten přijde.
Pro zájemce je odchod z Rokytnice od firmy ZKL v 9:30 hod.
Návrat se předpokládá mezi 14 – 15 hodinou.
Pojďme na čerstvý vzduch a oslavme Silvestra společně!

Svoz komunálního odpadu v roce 2018 bude firma RUMPOLD UHB., s.r.o. provádět
každý sudý pátek, tak jako letos. Poslední letošní svoz bude 29.12.2017
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Společenská kronika
Úmrtí
Pan Miloslav Kovařík

Blahopřejeme
13. listopadu 2017 se dožila paní Marie
Šuráňová krásných 90 let.
5. prosince 2017 oslavil pan Jaroslav Šuráň
89. narozeniny.
29. prosince 2017 je den, kdy si před 68 lety řekli své ano.
Nechť Bůh žehná všem dalším dnům jejich života ve zdraví a štěstí, jak nejlépe to dovolí jejich věk.
Toto srdečné přání předávají dcera Jaroslava s celou rodinou,
syn Miroslav a celá jeho rodina. Takže 4 vnuci a jejich protějšky a 8 pravnoučat.

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 2. prosince se v naší obci uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po
kulturním vystoupení dětí z mateřské a základní školy přišel Mikuláš se svou družinou, který odvážným
dětem nadělil bohatý balíček. Následovalo odpálení ohňostroje a
pozvání na zabíjačkové pochoutky. Všem, kteří se podíleli na
organizaci této akce patří poděkování, především místním
hasičům, ženám, panu Spáčilovi a členkám klubu seniorů za
výborné koláčky.
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Zprávy z mateřské a základní školy
Vánoční
Svíčka z vosku pěkně voní, prskavky si prskají.
Zvoneček už dětem zvoní, ty radostí tleskají,
protože se dočkaly, když Vánoce volaly.
Jen jednou za rok přijdou Vánoce, jen jednou za rok se malý zachumelený stromeček promění
v zářící světýlko tichého lidského štěstí. Ano, jak ten čas letí, opět po roce nastal čas vánoční, děti jsou
nedočkavé, co jim ten Ježíšek letos nadělí, někteří dospělí ještě trochu zmatkují a snaží se vše dohnat.
Ale všichni se jistě těšíme na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce, na ten klid a pohodu.
Nepředbíhejme a pojďme se ještě podívat, co vše se událo v Mateřské a základní škole Rokytnice za
poslední měsíce tohoto roku /říjen – prosinec 2017/:
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V pátek 13.října se děti MŠ
a ZŠ v Rokytnici se svými
pedagogy
vydaly
do
Slavičína. A co nás tam
čekalo?
Navštívili
jsme
Hasičský záchranný sbor ve
Slavičíně, kde právě 13.10.
probíhal „Den otevřených
dveří “. Hasiči nám ukázali
prostory
celé
budovy,
poutavě povyprávěli o své
náročné práci a pustili
dětem video, které jim
jednoduchým
způsobem
ukázalo, jak se musí chránit před nebezpečím a co obnáší práce hasiče. Děti také soutěžily ve
vědomostních otázkách. Na závěr jsme si mohli prohlédnout hasičský vůz a dokonce jsme se
všichni projeli. Panečku, to byla jízda po Slavičíně! Ta se nám všem moc líbila.
Hasičům nejen do Slavičína patří velké díky za jejich čas i náročnou práci.
Dne 1.11. jsme zase jeli tvořit do DDM Slavičín. I tentokrát školáci i předškoláci překvapili svým
zájmem o keramické tvoření, při kterém se s velkým nasazením pustili do obkreslování šablon,
jemného tvarování nebo uhlazování okrajů výrobků. Práce se nám hezky dařila a o týden později
10.11. jsme si hned mohli přijet výrobky glazurovat. Po druhém vypálení v peci jsou výrobky
hotové a nás těší leskle vyhlížející andílky pro naše nejbližší.
V neděli 19. listopadu vystoupili žáci naší školy při příležitosti „vítání občánků do života“.
Pátek 1. prosince patřil dětem z mateřské školy, kdy je navštívil Mikuláš se svou družinou.
Prvotní strach předškoláků, ale brzy vystřídala odvaha a děti zazpívaly i zarecitovaly. Mikuláš
s Andělem poté odměnil děti drobnými sladkostmi.
Rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo v sobotu 2. prosince před Obecním úřadem
Rokytnice. Předškoláci a žáci základní školy si připravili pásmo básní se zimními a vánočními
náměty a zazpívali dvě krásné
písně. Poté přišel Mikuláš i se
svou
družinou
a
všechny
účinkující
odměnil
pěkným
balíčkem. Celou tuto radostnou
atmosféru podtrhl ohňostroj,
bohaté občerstvení a myslím si,
že jsme se všichni výborně
předvánočně naladili.
6. prosince to na škole krásně
vonělo vánočním cukrovím. Děti
přišly vybaveny vykrajovátky,
zástěrkou, válečkem a spolu si
malí i větší zahráli na opravdové
cukráře. Hotové výrobky z lineckého těsta si odnesly domů, aby se pochlubily svým rodičům.
9

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2017
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Ve středu 13. prosince pro děti MŠ a ZŠ uvařil zdravý oběd pan Zbyněk Diatka, profesionální
kuchař z firmy Podravka - Lagris a.s. Pan Diatka se vařením a prezentaci zdravých jídel nejen ve
školních jídelnách věnuje již 10 let a jeho kuchařský um je pro malé i velké inspirativním a
netradičním zážitkem.
Na čtvrtek 21. prosince je připravena vánoční besídka pro děti a jejich rodiče s posezením u
stromečku. Možná do školky přijde i Ježíšek a určitě něco pěkného nadělí pod stromeček.
22.prosinec – poslední pracovní den tohoto roku – koledování malých i velkých školáků po
vesnici.
Koledy už znějí z dálky, zvěstují nám krásné svátky.
Svátky plné tajných přání, setkání a pousmání.
Na Vánoce každý z nás do dětství se vrací rád.

Kouzelné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2018 přeji Vám všem za kolektiv zaměstnanců
ZŠ a MŠ Rokytnice. Zároveň bych chtěla poděkovat touto cestou OÚ Rokytnice za celoroční spolupráci.
Dana Žálková, ředitelka školy

Výzva majitelům lesních pozemků
Vyzýváme vlastníky lesních pozemků podél místní komunikace Na Kochavec, aby provedli
prořezání suchých stromů na svých pozemcích. Tyto stromy, zpravidla jasany a olše, ohrožují zejména
při silném větru, účastníky silničního provozu. V letošním roce museli hasiči již několikrát odklízet
vyvrácené stromy z komunikace Na Kochavec. Děje se tak zejména v noci a za silného větru, což je pro
zasahující hasiče extrémně nebezpečné.
Antonín Goňa, starosta
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