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V říjnu bez kožicha – v únoru v kožichu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá,
není daleko od sněhu.
V říjnu hojně žaludů a bukvic
oznamuje zimy víc.
Čím dříve v říjnu opadává listí,
tím úrodnější bude rok příští.

K podzimu odjakživa neodmyslitelně patří práce na poli a sklízení ovoce. Už naši předci ovocné stromy
uctívali, protože věřili, že každý plodící strom má duši. Zřejmě proto se zachovala spousta lidových zvyků a tradic.
První ovoce z mladého stromku má utrhnouti ženská.
Ovoce to má snísti hospodář jakožto hlava rodiny první.
Když se při trhání ovoce halouzka ulomí, strom celý rok o ni pláče.
Na Moravě hledí hospodář první ovoce otrhati třebas nezralé, ukradl-li by je někdo,
již by strom nerodil.
F. Bartoš; Moravský lid; 1892

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem volebního období let 2015 - 2018 bychom Vás chtěli seznámit s výsledky naší
práce. Připomeňme si konkrétní akce ve volebním období 2015 - 2018:
dovybavili jsme dětské hřiště u sběrného dvora (400 000,- Kč, z toho dotace od Zlínského kraje 200 000,- Kč),
zrekonstruovali víceúčelové hřiště (692 000,- Kč, z toho dotace od MMR 400 000,- Kč), zakoupili lesní pozemky o
celkové výměře více než 40 000 m2 (400 000,- Kč), v současné době vlastní obec 119,5 hektarů lesních
pozemků, opravili střechu a zateplili fasádu budovy obecního úřadu, včetně bezbariérového přístupu a zábradlí
(1 213 436,- Kč), položili zámkovou dlažbu a zhotovili nové lavice v kulturním areálu na hřišti (370 000,- Kč),
opravili místní komunikaci Na Louky, včetně sjezdů k rodinným domům (1 360 000,- Kč), provedli stavební úpravy
sociálního zařízení, nakoupili nový nábytek do třídy a zakoupili nové spotřebiče do kuchyně v mateřské škole
(120 000,- Kč), realizovali jsme projekt Protipovodňová opatření obce Rokytnice, který zahrnul výměnu všech
rozhlasových reproduktorů jak v Rokytnici, tak na Kochavci, zabudování dvou sirén, umístění hladinoměru a
srážkoměru (2 201 146,- Kč, z toho dotace z EU 1 540 802,- Kč), výměnili jsme 3 ks dveří v kapli sv. Anny
(112 700,- Kč), obnovili Boží muka v Rokytnici (151 200,- Kč, z toho dotace od MMR 101 430,- Kč), pořídili 9-ti
místný dopravní automobil Ford pro SDH (953 036,- Kč, z toho dotace od Ministerstva vnitra 450 000,- Kč a od
Zlínského kraje 300 000,- Kč), zakoupili nové počítače do knihoven (36 000,- Kč, z toho dotace od Ministerstva
kultury 25 000,- Kč), pořídili věžní hodiny (98 198,- Kč).
Na jaře 2018 byla zahájena několik let připravovaná stavba Rokytnice – kanalizace a ČOV. Z celkových
uznatelných nákladů stavby (27 846 406,- Kč) nám byla Ministerstvem zemědělství poskytnuta dotace ve výši
19 492 000,- Kč a Zlínským krajem 2 784 000,- Kč. Finanční spoluúčast obce tedy činí 5 570 406,- Kč, které má
obec v současné době k dispozici.
V roce 2016 jsme uspořádali 43. ročník Setkání Rokytnic České republiky a v letech 2015, 2017 a 2018
1. - 3. ročník závodu v běhu na lyžích Kochavecká 18. V období let 2015 – 2018 jsme vytvořili celkem 17
pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací (VPP), na které jsme získali dotace v celkové výši
1 881 060,- Kč. Každoročně obec doplácí cca 200.000 Kč za svoz a likvidaci odpadů a provoz sběrného dvora a
na provoz ZŠ a MŠ přispívá cca 280.000 Kč ročně. Několik let funguje pronájem pokojů v penzionu na Kochavci,
v současné době jsou 4 pokoje z 8 v dlouhodobém pronájmu.
Přestože byla zrealizována řada akcí, není obec v současné době zatížena žádným dluhem, naopak
k 21.9.2018 je na obecních účtech 9 716 807,- Kč.
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Dále jsme v tomto volebním období získali na pořádání Mezinárodních setkání na Peňažné dotace od
Zlínského kraje v celkové výši 57 500,- Kč.
Další významnější výdaje v tomto období:
- příspěvky novorozencům a jubilantům 131 000,- Kč
- zimní údržba místních komunikací 448 000,- Kč
- opravy místních komunikací 312 000,- Kč
- dovybavení dětského hřiště na Kochavci 68 000,- Kč
- vrata do hasičské zbrojnice 51 000,- Kč a vrata do garáže ZŠ 52 000,- Kč
- pořízení dalších 65 ks kompostérů do domácností 164 000,- Kč, z toho dotace 148 000,- Kč
- pořízení štěpkovače TIMBERWOLF TW160 PH 476 000,- Kč, z toho dotace 405 000,- Kč
Vážení spoluobčané, doufáme, že se v hojném počtu zúčastníte voleb do Zastupitelstva obce Rokytnice,
které se konají ve dnech 5. - 6.října 2018.
Zastupitelé obce Rokytnice
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Štěpkovač
V letošním roce byl do
obce pořízen přes Mikroregion
Bojkovsko výkonný štěpkovač
TIMBERWOLF TW 160 PH.
Štěpkovač je možno přemístit
pomocí tažného zařízení a je
vybaven benzinovým motorem.
Po proškolení je možné si toto
zařízení zapůjčit a poštěpkovat
na své zahradě například větve
až do průměru 150 mm.

Pozvánka na oslavy 100. výročí založení Československé republiky
Obecní úřad Rokytnice srdečně zve všechny občany v sobotu 27. října 2018
na oslavy 100. výročí založení Československé republiky s lampionovým
průvodem a slavnostním kladením věnců k památníku padlých na návsi. Program
bude zakončen v areálu na hřišti táborákem. Občerstvení zajištěno.
Bližší informace o programu oslav budou uvedeny později na plakátech a na
webových stránkách obce Rokytnice.
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-

ZO Rokytnice na svém XXXVIII. zasedání, konaném dne 29.6.2018 mj.:
vzalo na vědomí závěrečný účet a účetní uzávěrku Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko za 2017
vzalo na vědomí závěr. účet a účetní uzávěrku Sdružení měst a obcí mikroregionu Bojkovsko za 2017
stanovilo počet zastupitelů pro volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. října 2018 na 9
schválilo Dodatek ke Smlouvě o zajištění přepravní služby uzavřenou mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58,
763 21 Slavičín a Službami města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín. Smlouva bude
sjednána na dobu určitou s účinností od 10.7.2018 do 31.10.2018

-

ZO Rokytnice na svém XXXIX. zasedání, konaném dne 17.8.2018 mj.:
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018 schválené starostou obce
schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018
schválilo zprávu o plnění rozpočtu Obce Rokytnice za období 1–6/2018
schválilo Smlouvu č.1040012891/001 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

Obecní úřad informuje
- Kulturně společenské akce
- 7.října 2018 – Setkání s důchodci (ve společenské místnosti na hřišti) – hrají L. Beran a Z. Machů
- 27.října 2018 – Oslavy 100. výročí založení Československé republiky
- 10.listopadu 2018 – Hodová zábava v sále Hospůdky za Lávkou - hraje FROMUS
- 1.prosince 2018 – Rozsvícení vánočního stromu
- Sběrný dvůr
Od 1.11.2018 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:
9.00 – 11.00

Volby do Zastupitelstva obce Rokytnice a Senátu PČR
Podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že
volby do Zastupitelstva obce Rokytnice a první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 6.října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 7.října 2018 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
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 penzionu na Kochavci, Kochavec čp.129, 763 21 Slavičín
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu na Kochavci
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li výše uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Občané, kteří mají zájem volit do přenosné volební urny, mohou tuto skutečnost nahlásit na obecním
úřadě nebo přímo okrskové volební komisi v příslušném volebním okrsku.

Zlínský kraj poskytl investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje do výše 2 784 000,- Kč
na realizaci projektu: Rokytnice – kanalizace a ČOV.
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Zprávy ze školy
„Cestičko do školy přes louky, po poli,
cestičko do školy ušlapaná.
Když jsem tě šlapával, vždycky jsem plakával,
sněhem jsi bývala zasypaná.“
Školní rok 2018/2019 byl zahájen v pondělí 3. září 2018. Děti přivítal starosta obce Rokytnice Antonín
Goňa spolu s ředitelkou školy Danou Žálkovou, učitelkou Mgr. Andreou Furmanovou a vychovatelkou školní
družiny Mgr. Martinou Cahovou. Taktéž byla představena nová posila pedagogického sboru Mgr. Veronika
Táborská, která bude učit 3. a 4. třídu. Mgr. Andrea Furmanová bude mít na starosti 1. a 2. třídu. Celkově
do základní školy nastoupilo 21 dětí – z toho 9 dětí 1. ročníku, 5 dětí 2. ročníku, 3 děti 3. ročníku a 4 děti 4.
ročníku. Do mateřské školy je zapsáno celkem 13 dětí – z toho jsou 3 chlapci a 10 děvčat. Učitelkami mateřské
školy zůstávají Mgr. Kateřina Gbelcová a Dana Žálková.
V pátek 14. září se děti základní školy s třídními učitelkami Mgr. Andreou Furmanovou a Mgr. Veronikou
Táborskou zúčastnily výukového programu v Ekocentru Veronika v Hostětíně. Program byl pojmenován
„Piju mošty, což ty?“ Děti si vyzkoušely ruční výrobu moštu. Samozřejmostí byla také ochutnávka vyrobeného
moštu.
V neděli 16. září děti základní školy vystoupily na Vítání občánků, které se uskutečnilo v budově
Společenského domu čp. 41 v Rokytnici.
V týdnu od 17. do 21. září se v základní i mateřské škole uskutečnil projekt s názvem „Čas jablíčkové
vůně.“ V mateřské škole jsme začali tím, že se děti seznámily s jednotlivými částmi stromu – jabloně. Naučily se
podle obrázků poznávat části stromu – kořen, koruna, větve, listy, květy, plody. Na programu byla také
ochutnávka různých druhů jablek. Úkolem dětí bylo poznat jablko mezi jinými druhy ovoce – nejdříve jen podle
hmatu, poté pouze podle chuti. Nezapomněli jsme samozřejmě také na cvičení, při kterém jsme využili taktéž
jablíčko. Děti se nejdříve zahřály během a různými skoky a poskoky, přičemž neustále si musely hlídat své
jablíčko – nejprve ho držely oběma rukama, poté jenom v jedné ruce. Po zahřívacím cvičení následovala
„jablíčková rozcvička,“ při které si děti protáhly různé části těla. Potom jsme si všichni společně zahráli obměnu
hry „Vymění se všichni.“ Děti dostaly do rukou obrázky různého ovoce a ty, které měly obrázek stejného ovoce,
tak si musely na povel vyměnit své místo, kterých bylo vždy o jedno méně, než byl počet dětí. Nedílnou součástí
bylo také výtvarné tvoření, při kterém si děti vyrobily věnečky s jablíčky – děti si nejdříve vystřihly z papíru velký
kruh, do něhož pak prostřihly malý kruh, poté obtiskovaly půlky jablek, která byla natřená temperovou barvou.
Jablka si pak vystřihly a nalepily na věneček nabarvený hnědou temperovou barvou. Mezi další činnosti můžeme
zařadit – seřazování obrázků jablek podle velikosti, hledání stejných dvojic obrázků, přiřazování stejného počtu
prvků, skládání obrázků z několika dílů a taktéž zpěv písní s „jablečnou“ tematikou – např. Měla babka čtyři jabka,
Pod naším okýnkem
apod. Žáci základní
školy se do projektu
zapojili v rámci běžné
výuky.
Například
v hodinách matematiky
počítali
jablíčka,
v hodinách čtení, popř.
českého jazyka si četli
povídku
o
jablíčku,
v hudební výchově se
naučili píseň „Koulelo
se, koulelo, červené
jablíčko.“
Nesmíme
zapomenout také na
výtvarnou
výchovu,
v níž se děti inspirovaly
taktéž
výtvarnou
tematikou. Do projektu
se žáci zapojili i v rámci
školní družiny. Celý
projekt byl zakončen
v pátek 21. září 2018
společným posezením u
táboráku. Děti si mohly vyzkoušet různé soutěže s jablíčky. Rodiče připravili „jablečné“ pohoštění, které všem
velmi chutnalo.
Mgr. Kateřina Gbelcová, učitelka MŠ
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Společenská kronika
Úmrtí
pan Jaroslav Šuráň
paní Marie Hlůšková
pan Jarolím Hyžík

Vzpomínáme
Dne 17. září 2018 jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí
pana Josefa Hrnčiříka
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, děti a vnoučata.
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Peňažná 2018
V sobotu 18.srpna 2018 se uskutečnil již 18. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na
Peňažné. Pro návštěvníky byl připraven opět bohatý kulturní program a soutěže. Novinkou letošního setkání byla
Mše svatá, kterou od 15:00 hodin sloužil Mons. Marian Dej. Od 16:30 hodin k tanci a poslechu hrála dechová
hudba Chabovienka z Horné Súče a harmonikáři Hladíkovci ze Sidonie. Na dětské návštěvníky čekalo
překvapení v podobě malování na obličej. Během krátké chvíle mezi námi poletovaly různorodé bytosti.
Poděkování patří všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě a průběhu této akce, zejména hasičům,
stolním tenistům a také Luboši Spáčilovi za ozvučení a moderování.

Obecní úřad a Sdružení pro občanské záležitosti v Rokytnici
si dovolují pozvat všechny seniory

v neděli 7. října 2018 ve 14.00 hodin
do budovy TJ na hřišti v Rokytnici
na

K tanci a poslechu zahraje
Ladislav Beran a Zdeněk Machů
Své malé kulturní vystoupení předvedou děti ze ZŠ a MŠ v Rokytnici.
Těšíme se na Vaši účast.
Občerstvení je zajištěno.
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