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Je-li jasno na svatého Jakuba,
bude ovoce veliká zásoba, ale také
spadne-li na svatého Jakuba kapka,
uroděj se jabka.

Jakub seje houby.
Srpnový déšť - jako ženský pláč.
Nejsou-li v srpnu hřiby,
nebude v zimě sněhu.

Ani jsme se nenadáli a pomalu se přesouváme do druhé poloviny prázdnin.
Letošní velmi nečekané počasí pomátlo nejenom nás, ale hlavně přírodu.
Někteří naši předci se řídili zvyky a věřili pověrám, které se týkaly počasí nebo například Měsíce a Slunce:
Na novém měsíci mají se dát stříhati vlasy, porostou.
Na novém měsíci nasazují se slepice, aby měly hodně kuřat.
Když je zatmění Slunce, zavírají se studně, venku se nesmí nechati ani prádlo, jež se právě suší, lidé jsou
ve světnici, dobytek se nesmí vyháněti, dokud neodejde rosa, neboť prý padá jed.
Když nastává nový měsíc, na Valaších říkají: „Měsíček nový, aby mne nebolely ruce ani nohy“.
(F. Bartoš, Moravský lid 1892)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s prací zastupitelstva obce a obecního úřadu v prvním pololetí letošního
roku. Zastupitelstvo obce se sešlo na svých zasedáních v prvním půlroce celkem sedmkrát. Těchto veřejných
zasedání se zúčastnilo 14 občanů. V tomto období zasedal čtyřikrát finanční výbor, jedenkrát kontrolní výbor a
stavební komise provedla sedm místních šetření. V oblasti kulturně společenské jsme připravili oslavu Dne
matek, stavění a kácení máje. Na Kochavci jsme uspořádali lyžařské závody na běžkách Kochaveckou 18,
Cyrilo - Metodějskou pouť a 12. ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce.
V prvním pololetí jsme proinvestovali téměř 6 milionů korun za stavební práce na akci Rokytnice –
kanalizace a ČOV. Důležité je, že tyto peníze nebyly vyplaceny z rozpočtu obce, ale z dotace ministerstva
zemědělství. Jedná se o průběžné financování, kdy jsou vypláceny dotační peníze na základě dílčích faktur.
Peníze na obecních účtech tedy šetříme na horší časy. V současné době je hotový kanalizační přivaděč od
obchodu po ČOV, částečně stoka na Malé straně a je rozestavěná budova ČOV. Chtěl bych poděkovat všem
vlastníkům soukromých pozemků, které jsou touto stavbou dotčeny za vstřícné jednání a ochotu k dohodám.
V měsíci červnu nabylo právní moci stavební povolení na stavbu vodního díla „Vodní nádrž Rokytnice u
Slavičína“. Vodní dílo o velikosti cca 40 x 80 metrů je situováno do lokality Mezivodí nad stavbou nové ČOV.
Nádrž bude napájena z Rokytenky a po napuštění bude voda vrácena zpět do potoka. Nyní prověřujeme vhodný
dotační titul, ze kterého by byla stavba realizována.
Dále bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří provádějí údržbu zeleně, chodníků a drobných
sakrálních památek a pomníčků umístěných na veřejných prostranstvích za tuto práci pro obec.
V závěru mně dovolte, abych Vám popřál příjemně prožitou dovolenou a školákům hezké prázdniny.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XXXIV. zasedání, konaném dne 23.3.2018 mj.:
-

-

schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 pro SK Rokytnice, z.s. ve výši 16 000,schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 pro TJ Rokytnice, z.s. ve výši 70 000,schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 pro ČČK Rokytnice ve výši 15 000,schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2018 pro Klub důchodců Rokytnice ve výši 6 000,schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 pro SR při ZŠ a MŠ Rokytnice ve výši
12 000,- .
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2018 pro Český svaz včelařů, z.s. ve výši 5 000,schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2018 Mysliveckému spolku Jasla Rokytnice ve výši
10 000,- .
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2018 Kroužku dovedných rukou ve výši 1 000,- .
schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2018.
schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Obce Rokytnice na období 2019 – 2021.
schválilo Zápis z provedených inventur majetku, závazků a pohledávek v Obci Rokytnice.
schválilo Zápis o provedení inventarizace v Základní škole a mateřské škole Rokytnice.
schválilo zprávu ze zasedání kontrolního výboru.
rozhodlo o odprodeji nemovitých věcí - pozemku p.č. 275/1 o výměře 189 m 2, pozemku p.č. 275/5 o
výměře 146 m2, pozemku p.č. 275/14 o výměře 344 m 2, pozemku p.č. 275/18 o výměře 17 m 2, pozemku
p.č. 275/19 o výměře 337 m 2 a části pozemku p.č. 275/15 označeném na geometrickém plánu č. 409 –
10/2018 jako pozemek p.č. 275/25 o výměře 329 m 2 Obci Šanov.
rozhodlo o odprodeji nemovité věci - části pozemku p.č. 292/76 označeném na geometrickém plánu č.
406 – 129/2017 jako pozemek p.č. 292/76 o výměře 257 m 2.
rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele Zadání územní studie veřejných
prostranství v obci Rokytnice.
schválilo Smlouvu o zajištění přepravní služby uzavřenou mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21
Slavičín a Služba města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín. Smlouva bude sjednána na
dobu určitou s účinností od 9.4.2018 do 9.7.2018.
ZO Rokytnice na svém XXXV. zasedání, konaném dne 23.4.2018 mj.:

-

rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení a
dokumentace pro provedení stavby na akci Silnice III/49518 Rokytnice panu Antonínu Žáčkovi.
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené starostou obce.
schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018.
schválilo zadání zakázky malého rozsahu dodavatele sekčních vrat do garáže budovy ZŠ firmě JiKaM
s.r.o., Osvobození 248, 763 21 Slavičín.
ZO Rokytnice na svém XXXVI. zasedání, konaném dne 31.5.2018 mj.:

-

vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2017.
schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2017 bez výhrad.
schválilo hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice za rok 2017.
schválilo účetní uzávěrku Obce Rokytnice za rok 2017.
schválilo účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy Rokytnice.
schválilo rozpočtové opatření č.3/2018.
ZO Rokytnice na svém XXXVII. zasedání, konaném dne 15.6.2018 mj.:

-

-

udělilo výjimku Základní škole a mateřské škole Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizaci, Rokytnice
100, 763 21 Slavičín dle § 6 odst. 3 školského zákona.
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce přeložky kanalizační stoky v lokalitě Na
Louky firmám: EMOŠEL s.r.o., Šanov 175, 763 21 Slavičín na provedení zemních prací a 3P – TOP,
K Hájenkám 341, 763 21 Slavičín na provedení trubního vedení, včetně šachet.
schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Rokytnice,
Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a E.ON, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice.
Usnesení zveřejňujeme bez osobních dat na základě Zákona o ochraně osobních údajů.
Usnesení v úplném znění jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Rokytnici.
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Obecní úřad informuje
- Kalendář společenských a kulturních akcí na rok 2018
-

28.7.
29.7.
18.8.
září

27. ročník fotbal. turnaje Memoriál Františka Baklíka + zábava se skupinou Focus rock
Anenská pouť v Rokytnici
18.ročník Setkání na Peňažné
Setkání s důchodci na hřišti v Rokytnici

Obecní knihovna na Kochavci bude uzavřena ve dnech 29.7. a 5.8. 2018.
Den matek
V sobotu 12. května 2018 jsme v areálu na hřišti oslavili Den matek. Maminkám a babičkám popřáli svým
vystoupením k svátku děti ze Základní a mateřské školy v Rokytnici. Zastupitelé jim pak věnovali malý květinový
dárek Deštivé odpoledne vyplnilo vystoupení mistra bublin pana Rollera, který si pro děti připravil i bublinkové
dílničky. Odpolednem provázel se svou show pan Zdeněk Machů. Slavnostní den se tak i přes nepřízeň počasí
vydařil.

Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
Ve čtvrtek 5.července se uskutečnila na Kochavci Cyrilo – Metodějská pouť. Krásné počasí přilákalo
mnoho poutníků z okolí i nedalekého Slovenska. Mši svatou sloužil v místní kapli pan farář Andrzej Bystrzycki ze
Štítné nad Vláří, zúčastnil se také pan farář z Pitína. Při mši svaté hrála dechová hudba Záhorovjané, která pak
na místním výletišti zpestřila odpoledne.
Pouť pokračovala zábavou se skupinou Profil. O občerstvení, včetně zvěřinových specialit, se postarali
myslivci z Rokytnice. Organizačně pouť zajistila obec Rokytnice. Za spolupráci všem děkujeme.

Hasičská soutěž O pohár starosty obce
12.ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce se uskutečnil v sobotu 7.července na Kochavci.
Soutěže se letos zúčastnilo 8 družstev mužů a 2 družstva žen. Bylo dosaženo těchto výsledků:
Muži:

1.místo SDH Sehradice
2.místo DHZO Horná Súča – Závrská A
3.místo SDH Rokytnice
4.místo SDH Návojná

Ženy:

1. místo: Vizovice
2. místo: Slavičín

5.místo DHZO Horná Súča – Závrská B
6.místo SDH Slavičín
7.místo SDH Šanov
8.místo SDH Hrádek
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Společenská kronika
Narození
Davidu Hyžíkovi a Anetě Manové, syn Jakub
Zdeňku a Lucii Valentovým, dcery Klaudie a Viktorie
Robertu a Nele Zicháčkovým, syn Robert

Vzpomínáme
A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal…
Stromy rostou a kytky stále voní, je ten, kdo zažil, porozumí.
Dne 1. června 2018 jsme si připomněli 20. výročí úmrtí
pana Lubomíra Malaníka.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Ludmila, syn Lubomír a dcera Ilona s rodinami,
rodina Malaníková a přátelé z Jižní Moravy.

Dne 18. června 2018 jsme si připomněli 2. smutné výročí úmrtí
mé manželky, naší maminky, babičky a prababičky
paní Ludmily Goňové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel Jaroslav a dcery s rodinami.

Dne 14. července 2018 jsme si připomněli 5. výročí úmrtí
paní Ludmily Ptáčkové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Karla a Jaroslava s rodinami.

Dne 17. července 2018 uplynulo 1. smutné výročí od úmrtí
pana Tibora Krasňanského.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 26. července 2018 si připomeneme 5. výročí úmrtí
pana Jaroslava Šuráně.
Dne 18. srpna 2018 by se dožil 80-ti let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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Zprávy ze školy
LETNÍ…
ČERVENEC TO JE VĚC, ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY.
MŮŽEŠ SBÍRAT MALINY NEBO TAKY JAHODY A CÁKAT SE U VODY.
BORŮVKAMI NATŘÍT NOS, KAŽDÝ MŮŽE CHODIT BOS.
HLEDAT HŘÍBKY NA MECHU, TROCHU DĚLAT NEPLECHU,
CHODIT POZDĚ SPÁT, CELÝ DEN SI HRÁT
NA KOVBOJE, NA ZLODĚJE… POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE.
Letní počasí a prázdniny už nám dávno začaly a děti si užívají ty nádherné dny bez úkolů a školních
povinností, dnů plných slunce, vody, zábavy, radosti a pohody. Zkrátka této době vévodí dovolená, odpočinek a
lenošení u vody. Ale já se ještě vrátím k jarním aktivitám na ZŠ a MŠ Rokytnice:
- 4. dubna proběhla v tělocvičně ZŠ pro všechny děti muzikoterapie, která spočívá v poslechu hudby, ale může
se jednat i o poslech zvuků, šumů a ticha. Mezi hudební nástroje používané v muzikoterapii patří jak nástroje
západní kultury, tak nástroje etnické, tradiční i ručně vyráběné. Hraní na nástroje samo o sobě rozvíjí sluchové
vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus atd. Působením živé hudby na organismus při muzikoterapii
dochází k celkovému uvolnění a relaxaci, dalo by se říci, že je to taková zvuková masáž těla i duše nebo
prozáření zvukem. Moc se nám muzikoterapie všem líbila.
- ve čtvrtek 12.4. jsme si zajeli za kulturou do Městského divadla Zlín. Kdo by neznal klasickou pohádku K.J.
Erbena „Obušku, z pytle ven!“, kterou představila divadelní společnost Julie Jurištové z Ostravy. Co svět světem
stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i
pro kouzelné bytosti. Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě
už na něj čeká vykutálená dvojice hostinských… A jak to nakonec všechno dopadlo, koho čekala zasloužená
výplata obuškem? To nám prozradila pohádka plná písniček a komických situací.
- 16. dubna k nám do školy opět po roce zavítaly paní Sukaná a paní Horáková z Nadace Jana Pivečky
ve Slavičíně, aby nám představily výtvarnou soutěž na téma „ Návštěva v ZOO “. Velmi rádi jsme přijali jejich
výzvu, že se do soutěže opět zapojíme. V pátek 22.6. v Pivečkově lesoparku obrázek žákyně Emílie Šuráňové
získal čestné uznání ve výše zmíněné soutěži v kategorii 2. tříd základních škol. Svým úspěchem Emílie
potvrdila své výtvarné schopnosti a nadání, z čehož jsme měli nesmírnou radost.
- na pondělí 16.4. byl připraven zápis do první třídy základní školy. V tento den se přišlo zapsat se svými rodiči 9
dětí, z toho tři dívenky a šest kluků. K 1.9.2018 tedy nastoupí do základní školy 21 žáčků.
- dne 25.4. se děti naší ZŠ a MŠ společně s dětmi šanovskými zúčastnily první dvoulekce výcviku plavání
v bazénu v Luhačovicích. Školáci a mateřáci byli hravým způsobem postupně zbavováni strachu z vodního
prostředí. Pobyt v bazénu totiž přispívá nejen k pohybovému rozvoji, ale i psychické pohodě. Plavecký výcvik byl
ukončen dne 13. června. Děti převzaly „mokré vysvědčení“.
- v pátek 4. května jsme byli všichni pozváni na besedu a kam? Navštívili jsme místní SDH Rokytnice.
Hasiči nám ukázali prostory své budovy, povyprávěli o své náročné práci. Děti si mohly prohlédnout hasičská
auta a dokonce jsme se všichni odvezli až na Kochavec v hasičském autě. Děkujeme všem za jejich čas i
náročnou práci.
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- 10.května proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání. Do mateřské školy byly zapsány čtyři dívenky.
- na sobotu 12. května byla připravena oslava Dne matek na zdejším sportovním hřišti. S kulturním programem
vystoupily děti Mateřské i základní školy Rokytnice.
- 19.5. vystoupili všichni malí i velcí žáčci při příležitosti 60. výročí založení ČČK.
- v úterý 22. května si naše MŠ a ZŠ společně s dětmi šanovskými zajela opět do Malenovic na dopravní hřiště.
Zde byly děti seznámeny s dopravními značkami, situacemi, které vznikají na křižovatkách a poučeny o bezpečné
jízdě. Starší žáci si napsali test z BESIP.
- 24.5.2018 jsme se vypravili do Slavičína na koncert Pavla Nováka, kde pan Novák v písničkách, scénkách a
veselém vyprávění dětem ukázal, že „ Výhra, prohra nevadí, sportujeme pro zdraví “. Ve svém pořadu ukázal
dětem sport a hry tak, aby je chápaly jako prožitkovou aktivitu a hlavně velkou zábavu, která by měla být hlavní
náplní jejich volného času.
- v pátek 25.května dostaly děti jako dárek
k MDD návštěvu dětského centra „Galaxie
Zlín“,
kde se v prostorné hale nachází
spousta atrakcí.
- ráno 14. června školáci jak malí, tak i velcí
s paní učitelkami a připravenými baťůžky
nasedli v 8 hodin do autobusu. Natěšení
jsme cestovali do Lešné, kde nás čekala
prohlídka ZOO. V zoologické zahradě si
každý vybral, kde stráví více času – zda u
lvů, slonů, hadů, žiraf… Většina dětí si
z lákavého školního výletu přivezla i řadu
různých upomínek.
- v pátek 29. června v odpoledních hodinách
jsme se rozloučili s našimi předškoláky.
Odcházející předškoláci
převzali na památku Ottovu encyklopedii
„Zvířata“. Odpoledne jsme pak poseděli
s rodiči na školní zahradě u táboráku, pro děti byla připravena sportovní soutěž „Cesta kolem světa“. Přeji malým
i velkým školákům hodně úspěchů do nového školního roku a jen pěkné známky!
Nový školní rok 2018 – 2019 začíná v pondělí 3. září 2018 a žáci se sejdou v místní ZŠ
v 8.00 hod. ráno.
Provoz mateřské školy bude také obnoven v tento den, a to od 7.00 – 15.30 hod.
Co dodat na úplný závěr?
Chtěla bych poděkovat za spolupráci v uplynulém školním roce pedagogickým a provozním kolegyním,
zastupitelům Obce Rokytnice. Zároveň bych Vám ráda popřála léto plné slunce, radosti, opravdové pohody a
zaslouženého odpočinku.
Dana Žálková, ředitelka školy
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45. ročník Setkání Rokytnic ČR
Ve dnech 22.6. – 24.6. 2018 se uskutečnil 45. ročník Setkání Rokytnic České republiky
v Rokytnici nad Jizerou. Soutěžili mezi sebou fotbalisté, hasiči a stolní tenisté. Chtěli bychom
poděkovat všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší obce. Pevně věříme, že ve stejně dobré
atmosféře proběhne Setkání Rokytnic ČR 2019 v Rokytnici u Přerova.
Celkové výsledky Setkání Rokytnic ČR 2018:
HASIČI

FOTBAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rokytnice nad Vlárou
Rokytnice nad Jizerou B
Rokytnice u Přerova
Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice v Orl.horách
Rokytnice nad Jizerou A

STOLNÍ TENIS
1. Rokytnice nad Rokytnou B
2. Rokytnice nad Jizerou A
3. Rokytnice nad Vlárou A
4. Rokytnice nad Jizerou B
5. Rokytnice nad Vlárou B
6. Rokytnice v Or.horách B

1. Rokytnice nad Jizerou
2. Rokytnice nad Rokytnou
3. Rokytnice nad Vlárou
4. Rokytnice v Orl.horách A
5. Rokytnice u Přerova
6. Rokytnice v Orl.horách B

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – podzim 2018
Datum
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
6.10. SO
14.10.
20.10. SO
28.10.
4.11.

Začátek
16.00
15.30
16.30
15.30
16.00
15.30
15.30
15.30
15.00
15.00
15.00
14.30
14.30

Hřiště
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
D

Odjezd
14.45
15.15
14.30
14.15
13.30
13.30
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Oddíl
Petrůvka
Štítná nad Vláří B
Rudimov
Bohuslavice nad Vláří
Vysoké Pole
Drnovice
Šanov
Bratřejov
Hvozdná
Dolní Lhota
Nedašov B
Velký Ořechov
Biskupice

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
2/2018

18.ročník

Pozvánky
TJ Sokol Rokytnice Vás srdečně zve
na 27. ročník fotbalového turnaje

Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 28. července 2018 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Účastníci turnaje: TJ Sokol Rokytnice
TJ Sokol Bohuslavice
TJ Dolní Lhota
FK Horná Súča
Občerstvení zajištěno
Od 20:00 taneční zábava se skupinou FOCUS rock
Srdečně zvou pořadatelé.
TJ Sokol Rokytnice pořádá v sobotu 28.7. a v neděli 29.7.2018

ANENSKOU POUŤ
Sobota 28.7.2018
20:00 Taneční zábava se skupinou Focus rock
Neděle 29.7.2018
11:00 Mše svatá v místní kapli sv. Anny
Součástí mše svaté bude vysvěcení nového hasičského automobilu.
12:00 Koncert dechové hudby Záhorovjané na návsi
Občerstvení zajištěno.
Program se uskuteční za každého počasí.

Obec Rokytnice a Obec Horná Súča si dovolují všechny pozvat na
18. ročník

Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné

v sobotu 18. srpna 2018

od 14:00 hod.

Kulturní program:

Od 15:00 hod. – mše svatá, kterou odslouží Mons. Marian Dej
Od 16:30 hod. – zahrají harmonikáři Hladíkovci ze Sidonie
a dechová hudba Chabovienka z Horné Súče
Občerstvení je zajištěno
Doprava: Odjezd autobusu z Rokytnice na Kochavec ve 12:30 hod.
Odjezd autobusu z Rokytnice ve 13:00 hod
(přes Jestřabí – 13:05 hod. a Štítnou – 13:10 hod.)
Odjezd autobusu z Peňažné v 19:00 hod. a ve 20:00 hod.
Záštitu nad akcí převzal
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek

Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce. Vydává obec Rokytnice. Neprošlo jazykovou úpravou.
Registace: MK ČR E 107 76. Toto číslo vyšlo 23.7.2018. Redakční rada: Mgr. I. Filáková, B. Fojtíková, V. Urbanová
Tel.: 577 343 652

Tel./Fax.: 577 310 172

web: www. rokytnice.org
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e-mail: ou-rokytnice@seznam.cz

