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Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.
Jsou-li vrby o Vánocích plné rampouchů, bývá o Velikonocích mnoho
kočiček.
Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všecko osení.
Vánoční svátky jsou jedny z nejoblíbenějších a k nim neodmyslitelně
patří i dodržování lidových tradic. K těm méně známým patří zvyky, které se
týkají sv. Štěpána a Silvestru.

Na sv. Štěpána světí se v kostele po službách Božích jarní obilí na setí,
každý hospodář pošle si ho po trošce do kostela a přimíchá potom k semeni. Jinde pastýř přinášeje toho
dne do domu březovec (březový prut), dá hospodáři s hrsť ječmene smíchaného s turkyní. Kolik
v ječmeni zrnek turkyňových, tolik se ulíhne selátek.
Na Silvestra na západní Moravě hospodyně upeče každému domácímu po bochníčku, v němž zapíchne
slepičí pérka, čí pérko při pečení ohoří, do roka zemře.
Vidí-li se na Nový rok u chalupy straka, bude tam do roka svatba.
Moravský lid; F. Bartoš 1892
Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili
vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším
dárkem, který si můžeme přát. Vánoční svátky jsou především příležitostí znovu si uvědomit, jak se
navzájem potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života. Zachovejme si úctu k těmto
svátkům tak, jak to činili naši předkové a udělejme všechno proto, abychom k této posvátné úctě
vychovali i naše děti.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem svým
příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2019 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti, jak v osobním, tak i v pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta
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Vážení spoluobčané Rokytnice a Kochavce,
v měsíci říjnu proběhly volby do zastupitelstva obce. Chtěli bychom Vám poděkovat za hojnou
účast v těchto volbách i přesto, že byla sestavena pouze jedna kandidátka – Sdružení nezávislých
kandidátů pro spokojenou budoucnost. Vážíme si důvěry, kterou jste nám dali a která nás
zavazuje k tomu, abychom jako zvolení zastupitelé ve volebním období 2018 - 2022 pracovali
odpovědně a se snahou o rozvoj a zlepšení života v naší obci tak, aby ROKYTNICE byla dobrou
adresou pro život a aby se občané nemuseli za jméno Rokytnice stydět.
Antonín Goňa, Iva Filáková, Petr Saloky, Ladislav Hofschneider, Zdeněk Kostka, Vlastimil Bureš,
Kamil Hamalčík, Petr Malaník, Petr Šuráň, zastupitelé obce

ZO Rokytnice na svém XXXX. zasedání, konaném dne 25.9.2018 mj.:
-

-

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené starostou obce
schválilo rozpočtové opatření č. 7/2018
schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/3524/2018/STR na realizaci akce: „Rokytnice –
kanalizace a ČOV“ uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a Obcí Rokytnice,
Rokytnice 58, 763 21 Slavičín
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice ve škol. roce 2017 -2018
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2018 – 2019
schválilo poskytnutí finančního daru rodičům žáků, kteří nastoupili do 1.ročníku ZŠ v Rokytnici ve
výši 1 000,- Kč

ZO Rokytnice na svém I. zasedání, konaném dne 2.11.2018 mj.:
-

zvolilo starostou obce Rokytnice Antonína Goňu
zvolilo místostarostkou obce Rokytnice Mgr. Ivu Filákovou
zvolilo předsedou finančního výboru (FV) Ing. Vlastimila Bureše
zvolilo předsedou kontrolního výboru (KV) Ladislava Hofschneidera
zvolilo členy FV Ing. Josefa Šebáka a Ladislava Pláška
zvolilo členy KV Zdeňka Kostku, Petra Salokyho, Petra Šuráně a Věru Slámečkovou
zvolilo předsedou stavebního výboru (SV) Petra Salokyho
zvolilo členy SV Kamila Hamalčíka, Petra Malaníka, Ing. Petra Pastorka a Jana Peška
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 2.11.2018 do 31.12.2019.
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.

Obecní úřad informuje
-

Stavba Silnice III/49518: Rokytnice

V tomto měsíci bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Silnice III/49518: Rokytnice.“ V rámci této akce
bude provedena m.j. i oprava hlavní komunikace od začátku obce na Horňansku po most před obecním
úřadem. Této stavbě musí ustoupit všechny lípy, které jsou vysázeny na hraně komunikace a potoka.
Kácení bude provedeno po novém roce.
-

Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2019

Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2019 stanovena na 350,- Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
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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:
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.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/2017 až 12/2017:
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Kontejner a uložení odpadu na skládce
Sběrný dvůr kontejnery
Celkem

206.600,9.233,77.865,293.698,-

Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 1/2017 až 12/2017
Nebezpečný odpad
11.493,Separovaný odpad
52.044,EKO-KOM
- 44.085,50
Elektřina SD
7.431,Celkem
26.882,50
Náklady celkem
320.580,50
Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 600 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což znamená, že
náklady na svoz a likvidaci odpadu na 1 osobu za rok 2017 činily 489,- Kč.
………………………………………………………………………………………………………………………....
Svoz komunálního odpadu v roce 2019 bude firma RUMPOLD UHB., s.r.o. provádět
každý sudý pátek, tak jako letos. Poslední letošní svoz bude 28.12.2018
………………………………………………………………………………………………………………………....

Silvestrovský výšlap na Peňažnou
v pondělí 31. 12. 2018.
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!
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Myslivecký spolek Jasla Rokytnice
Vážení a milí spoluobčané, přátelé myslivosti a přírody.
Nastává opět sváteční čas, období, které pro většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce. Čas klidu
a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, čas nazdobených vánočních stromků, splněných přání,
rozzářených dětských očí, čas dárků a radosti. Věříme, že v tomto období všichni dokážeme alespoň na
chvíli zapomenout na všední shon a budeme moci svátky prožít v radosti a pohodě.
V úvodu přeji Všem členům Mysliveckého spolku Jasla Rokytnice, jejich rodinám i spoluobčanům
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Chci Vás v krátkosti seznámit s činností našeho spolku za rok 2018. Hlavní prioritou myslivců se
v letošním roce stala rekonstrukce staré Langrové chalupy naproti školy u Božích muk. Nový název
budovy je Myslivna, která bude sloužit myslivcům ke společným akcím, schůzím a k rozdělávání zvěřiny.
Tato akce nás stojí hodně času, financí a osobních aktivit. Tímto bych chtěl hlavně poděkovat
sponzorům, klukům Hamalčíkovým a Urbanovým, kteří se stali hlavními stavbyvedoucími. Opravujeme
s rozvahou, jelikož finance musíme zachovat i na koupi krmiva a provoz myslivosti. Ukončení oprav
plánujeme v polovině příštího roku, kdy bychom chtěli Myslivnu vysvětit a ukázat všem spoluobčanům.
Lovy jsme malinko omezili, protože většinu času trávíme na brigádách při opravě Myslivny.
V letošním roce dostala příroda i u nás hodně zabrat. Hlavně lesy. Velké větry nadělaly nesčetné vývraty,
řádí kůrovec a ve velkém schnou jasany. Na ústupu je mor prasat, který se i u nás podepsal na stavech
černé zvěře. Věřím, že příroda si udělá s tímto stavem pořádek sama, ale i s námi, pokud se k ní
nebudeme chovat vstřícně a ohleduplně.
Členská základna nám klesá, jelikož jsme se letos rozloučili s Jarolímem Hyžíkem, naším
kamarádem. Čest jeho památce. Myslivecký rok končí v březnu výroční členskou schůzí, kde se veškerá
činnost a provoz myslivosti hodnotí.
S pozdravem „Ať lesy šumí dál“ přeje hodně zdraví a příjemné prožití příštího roku myslivecký
hospodář Pastorek Pavel.

Včelaři
Letošní rok byl pro naše včelky celkem příznivý. Jaro téměř nebylo, zima přešla
přímo
do letních teplot. Ovocné stromy rozkvetly téměř zároveň, takže včely nestihly plně využít
to, co jim příroda nabídla. Pak přišly suché měsíce, které nevěstily nic dobrého. Včely
přesto nacházely zdroje nektaru a plnily plásty medem.
Letos našich 12 včelařů zazimovalo 131 včelstev. Naši včelařskou základnu
omladil v tomto roce nový člen svazu včelařů přítel František Goňa mladší. Už ve své první včelařské
sezoně ukázal, že včelám rozumí a myslí to s nimi vážně. Proto mu přejeme hodně štěstí a včelařských
úspěchů.
Aby jsme našim občanům přiblížili život včel, povíme si něco o průběhu celého včelího roku.
Mrazivý leden přežívají včely semknuty do chomáče tvaru koule. Uvnitř chomáče je optimální teplota pro
přežití včelstva. Na povrchu je ale chlad, který by včely dlouho nepřežily, proto celé společenství stále
rotuje a včely z povrchu se přemísťují dovnitř a opačně.
V únoru se již prodlužují dny, světla přibývá a za jasných slunečních dnů se dočkáme prvních
pročisťovacích proletů.
V březnu se začíná probouzet příroda, včely začnou nosit nektar a pyl. V úle se zvětšují plochy plodu.
V dubnu jsou už ve včelstvu velké plochy plodu. Líhne se první generace letních včel, které nahrazují
končící dlouhověké včely. Matičky už začínají zakládat i trubčí buňky, včelstvo začíná stavět voskové
dílo.
V květnu už jsou v úle věnce pylu a medu, matičky kladou denně kolem tisíce vajíček. Při nárazových
květových snůškách dokážou létavky přinést do úlu i několik kilogramů nektaru. Jedna z geniálních
schopností včel je odpaření a zahuštění sladkých šťáv na med.
V červnu počet včel stoupá k vrcholu, ten nastane kolem letního slunovratu. Zdravé silné včelstvo nám
přinese velké množství nektaru z kvetoucích stromů, z luk i polí a taky se objevují snůšky z lesní
medovice. Ve včelstvech se projevuje rojová nálada.
V červenci se již zmenšují plochy plodu, v přírodě ubývá snůška a tím se mění i chování včel. Více si
brání úl a slídí v okolí po něčem sladkém. Včely začínají vyhánět z úlu trubce, které již nepotřebují
k oplození mladých matiček. Začínají se líhnout dlouhověké zimní včely.
V srpnu bývají včely velmi ostražité, hlídají všechny vstupní otvory do úlu. Vedle slídících včel z okolí
musí odolávat i náletům vos a sršní. V tuto dobu včely zpracovávají cukerný roztok, který jim dodává
včelař místo odebraného medu.
V září už má včelstvo uložené zásoby cukru. Tím se celé společenství zklidní, ve včelstvu je už převaha
dlouhověkých včel. Matičky omezují kladení a při chladném počasí přestávají klást úplně.
V říjnu ještě bývají hezké dny doznívajícího babího léta. Včely najdou poslední nepatrné množství
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nektaru a pylu na kvetoucích zahradách, bylinných porostech nebo na polích s výsevem nyní kvetoucí
hořčice nebo komonice vyseté na zelené hnojení. V polovině měsíce začínáme s léčením proti varroáze.
Listopad nám přináší chladné počasí, při kterém se včely schoulí do tepla chomáče a při oteplení dojde
k jeho rozvolnění. Ve včelstvu by jsme marně hledali trubce nebo letní včely. Osazenstvo úlu je tvořeno
dlouhověkými zimními včelami, které musí převést včelstvo do jarních měsíců a vychovat první generaci
letních včel.
V prosinci bývá chladno až mrazivo, včelstvo si vytváří teplo v pevném semknutí a překonává tak i silné
mrazy. K vytvoření tepla slouží zásoby medu doplněné rafinovaným cukrem, včely je spotřebovávají
šetrně, protože není potřeba živit plod. Toto bezplodové období decimuje roztoče varroa, protože ten se
může množit pouze na zavíčkovaném včelím plodu.
Snad jste tento článek přečetli až do konce, za což Vám děkují místní včelaři a přejí veselé
vánoce a šťastný nový rok.

Český červený kříž
Milí spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s naší činností během uplynulého roku 2018.
V první polovině dubna jsme ve velkém počtu navštívili v kulturním domě v Luhačovicích
divadelní představení ,,Commedia dell‘ arte aneb Konec šejků v Čechách‘‘. Chamtivý Pantalone (Marek
Daniel) toužil po krásné Isabele (Tatiana Vilhelmová), ta milovala romantického Leandra, který o ni
soupeřil s chvástavým Kapitánem (Pavel Liška). Celým dějem provázel Harlekýno, kterému sekundovala
Pantalónova služebná Kolombína. Bylo úžasné vidět herce Marka Daniela alias Tondu Blaníka z filmu
prezident Blaník v této komedii, svým výkonem zastínil Tatianu Vilhelmovou i Pavla Lišku.
V sobotu 19. května jsme v zastřešeném areálu na hřišti oslavili 60. výročí založení Českého
červeného kříže v Rokytnici. Děti ze základní školy a Slavičínské cérky si pro nás připravili vystoupení, za
to jim touto cestou ještě jednou děkujeme. Po vynikajícím obědě a občerstvení jsme se s chutí
zaposlouchali do hudební produkce, kterou nám namixovali pan Mrhálek a pan Spáčil. Každá z nás
dostala při odchodu červenou růži jako poděkování. Všem, co se podíleli na organizaci oslavy, moc
děkujeme.
V červenci měli naše členky Jiřinka Burešová a Blanka Machalová zdravotní hlídku na hasičské
soutěži ,,O pohár starosty“ na Kochavci, tímto jim děkuji.
Každoroční začátek září patří výletování. Letos jsme zvolili nedaleký Velehrad. Nemohli jsme si
nechat ujít mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Pak jsme šli do expozice v podzemí baziliky.
Lapidárium nám nabídlo možnost sestoupit do ,,podpalubí lodi baziliky‘‘ a seznámit se s do kamene
tesaným odkazem mnichů na 400 metrů dlouhé trase. Součástí prohlídky je také komplex barokních krypt
s tajemnou atmosférou. Pak jsme se přesunuli do Modré, někdo navštívil Velkomoravské sídliště
středního Pomoraví ,,Archeoskanzen“ s vyhlídkovou věží a replikou kostela z 9. století, s domky a volně
pobíhajícími zvířaty jako slepice, kozy a prasátka. Mnozí měli za cíl ,,expozici Živá voda‘‘, budova je
rozdělena do několika pater, v přízemí jsou vycpané ryby a další zvířata jako vodní ptáci, kteří žijí poblíž
vody. Ve všech patrech jsou pak samostatná akvária a úžasný tunel, který současně tvoří i část dna
venkovního rybníku, takže se tady pozorují ryby zespodu. Sladkovodní tůň se sumci, kapry, candáty a
dalšími vodními živočichy je unikát v rámci celé Evropy.My jsme navštívili expozici za pěkného počasí,
takže jsme si užili i venkovní zábavu. V rybníku je možné všechno vidět i ze břehu, kolem rybníka vede
relaxační stezka.Terárium v Modré se nachází hned vedle Živé vody a Archeoskanzenu. Pro všechny,
kterým nevadí hadi, ještěři a pavouci byla návštěva Terária Modrá pěkným zážitkem. Buchlovice byli
konečnou našeho výletování. Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním sídlům na území
České republiky. Za vlády Berchtoldů bylo ze zámku vytvořeno reprezentativní sídlo s luxusně zařízenými
interiéry. Prošli jsme si i nejkrásnější barokní zahradu s rozsáhlým anglickým parkem. Zhlédli jsme
i unikátní sbírku fuchsií a malou záchrannou stanici volně žijících živočichů.
Jste srdečně zváni na výroční valnou hromadu, která se bude konat v pátek 28.12.2018 ve 14.00
hodin ve Společenském domě čp. 41.
Přeji Vám klidné Vánoce a veselý Nový rok 2019.
Monika Koláčková, členka ČK

Klub seniorů
Dovolte mi, abych Vás seznámila s chodem a činností Klubu seniorů v Rokytnici v letošním velmi
suchém roce, ve kterém jsme si tepla opravdu užili nad míru. Mám obrovskou radost, že můžu letošní
shrnutí roku začít zprávou o rozšíření našeho klubu o čtyři nové členky. Jsme rády, že se tímto
příchodem omladil náš věkový průměr, který Vám nebudu raději ani sdělovat – protože, jak je známo,
nikdo nemládneme.
Stejně jako v loni a i v předchozích letech jsme v měsíci květnu uspořádali zájezd pro naše
spoluobčany na výstaviště Floria v Kroměříži, na kterém probíhala velmi krásná květinová výstava se
jménem Jaro 2018. Tato akce byla velmi zajímavá a hlavně to byla bohatá pastva pro oči pro všechny
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milovníky květin a přírody. To je jen zlomek naší činnosti. Samozřejmě se každý čtvrtek scházíme
v obecním domě, kde si uvaříme čaj nebo kávičku a v zimě si občas užijeme i svařeného vína. Tam
člověk alespoň na chvilku zapomene na starosti a strasti dnes, tak uspěchaného a hektického života.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkovala obecnímu úřadu za podporu a pomoc, které
si velmi vážíme.
Přeji Vám všem krásné prožití Vánočních svátků, bohatou nadílku pod stromečkem a do nového
roku hodně štěstí a hlavně zdraví.
Za klub důchodců Jaroslava Ščučinská

TJ Rokytnice, z.s.
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé,
přiblížily se opět nejkrásnější svátky roku, svátky vánoční. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámil s činností naší TJ Sokol Rokytnice. Členové TJ odpracovali při údržbě a zvelebení sportovně
kulturního areálu přes 400 hodin. V zasedací místnosti šaten byla položena nová dlažba. Za kvalitně
provedenou práci patří poděkování Zdeňkovi Petrů. Do této místnosti jsme také zakoupili stoly a židle.
V únoru jsme uspořádali fašankový průvod, kterého se zúčastnily i naše stálé fotbalové fanynky.
Uspořádali jsme také již 27. ročník Memoriálu Františka Baklíka a zajistili zdárný průběh Anenské poutě.
Ve dnech 22.6 – 24.6.2018 se uskutečnil 45. ročník Setkání Rokytnic ČR v Rokytnici nad
Jizerou. Naše TJ velmi dobře reprezentovala obec a po výsledcích Vlára – Přerov 3 : 3 (penalty 5 : 4),
Jizera A – Vlára 1 : 4, finále Jizera B – Vlára 1 : 4 mužstvo obsadilo 1. místo. Je jenom velká škoda, že se
tyto výkony nepřenáší i do soutěže III. třídy, kterou naši muži nyní hrají.
Po sestupu z okresního přeboru se naše TJ potýká s nedostatkem hráčů. Spousta fotbalových
talentů hraje ve Slavičíně a ti nám pak chybí zde v Rokytnici. Hlavně mladší generace by se měla více
angažovat, aby se fotbal v naší obci nadále zachoval. Po podzimní části jsou muži na 11. místě tabulky
se 13 body a skórem 18 : 32. Všichni příznivci kopané doufají, že zlepšenými výkony v jarní části soutěže
se tým posune o několik příček výš a III. třída se v naší obci bude hrát i nadále.
Naše TJ založila přípravku kopané těch nejmenších. Momentální stav mužstva je 9 chlapců a 7
děvčat, kteří již odehráli 10 zápasů soutěže. Rád bych poděkoval trenérům a všem rodičům, že chodí děti
v hojném počtu podporovat při této sportovní činnosti. Dále bych chtěl poděkovat členům SDH Rokytnice,
zejména Jiřímu Kollerovi za dopravu hráčů přípravky k mistrovským utkáním.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli naší organizaci
a jménem výboru TJ Sokol Rokytnice přeji Všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a hlavně
hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2019.
Jiří Zoller, předseda TJ Rokytnice, z.s
.

VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ – VIGILIE
v pondělí 24.12.2018
v místní kapli v 15.00 hodin
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Sportovní klub Rokytnice, z.s. – stolní tenis
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás v krátkostí seznámil s činností našeho klubu
v tomto roce.
Koncem března skončila sezóna 2017/2018 takto:
- SK Rokytnice „A“ – RS 2.tř. – 11. místo, 44 b., skóre 185:211 – sestup do RS 3.tř.
- SK Rokytnice „B“ – RS 4.tř. – 3. místo, 50 b., skóre 181:71
14. dubna proběhla v místním sále XVIII. valná hromada klubu za účasti 15 členů a 3 hostů.
27. dubna jsme sehráli historicky první mezinárodní přátelské utkání s výběrem hráčů z Horné Súče.
Po tuhém boji naše omlazené mužstvo zvítězilo těsně 10:8. Odveta nás čeká v lednu příštího roku.
23. června jsme se zúčastnili 14. ročníku turnaje ve stolním tenisu, který byl součástí 45. ročníku Setkání
Rokytnic ČR v Rokytnici nad Jizerou. V konkurenci 8 tříčlenných družstev ze 4 Rokytnic se v místní
sportovní hale našim mužstvům tradičně nedařilo. Družstvo Vlára A ve složení Petr Malatinský, Pavel
Křek, Vlastimil Bureš obsadilo celkově 3. místo po semifinálové prohře 2:5 s hráči Rokytné a vítězství 5:2
nad domácí rezervou. Družstvo Vlára B (René Žalek, Zdeněk Bureš, Michal Bureš) skončilo na 5. místě.
Do sezóny 2018/2019 jsme přihlásili jedno družstvo a po polovině soutěže je na 1. místě.
Koncem srpna jsme poskytli pomoc při tradiční akci Setkání na Peňažné. Koncem roku uspořádá náš
klub již 18. ročník Vánočního turnaje pro mládež, registrované a neregistrované hráče o věcné ceny.
V současné době má SK 18 členů (3 ženy, 15 mužů), z toho 8 je registrovaných. Z SK Slavičín máme
na hostování 2 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 2019 všechno nejlepší, hodně zdraví a mnoho sportovních
i osobníc úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda SK Rokytnice, z.s.

Betlémské světlo
Přijďte si vyzvednout Betlémské světlo a naladit se na Vánoční atmosféru se SKAUTY
v sobotu 22. prosince 2018
Rokytnice – Kaple sv. Anny 15.55 – 16.25 hod.
Kochavec – Kaple sv. Cyrila a Metoděje 16.40 – 17.10 hod.
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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. Na konci ledna jsme vypomohli
při přípravách na tradiční Kochaveckou osmnáctku. V zimních měsících také proběhla údržba všech
vozidel. Na Avii A31 byla namontována majáková rampa pro zvýšení viditelnosti při zásahu. Tuto
přestavbu hradil obecní úřad. Proběhl jarní a podzimní sběr železného odpadu. Někteří naši členové se
účastnili různých školení odbornosti. V březnu započala plánovaná přestavba garáže v místní škole pro
zásahové vozidlo Ford. O materiální zabezpečení se postaral obecní úřad, za což mu děkujeme.
Přestavba proběhla svépomoci našimi členy. Zvláště děkujeme bratru Jarmilu Janošíkovi, který se na
realizaci podílel nejvyšší měrou. Na Velikonoce jsme drželi čestnou stráž u božího hrobu v kostele sv.
Vojtěcha ve Slavičíně. Bratři a sestra našeho sboru vzdali důstojnou poctu tomuto významnému
křesťanskému svátku. Při svátku sv. Floriána jsme připravili prohlídku hasičské zbrojnice pro děti z místní
školy a školky. Byla předvedena veškerá výbava a vozy. Děti se seznámily s činností místního sboru. Na
závěr jsme všechny provezli v hasičských autech. Na konci března proběhla první jarní soutěž pro naše
mladé hasiče pod názvem TFA železný hasič, která se konala na Petrůvce. Okrsková soutěž se letos
konala v Nevšové. Muži se umístili na 9. místě. Letos jsme pořádali 12. ročník pohárové soutěže O pohár
starosty obce Rokytnice. Letošního ročníku se účastnilo 8 družstev mužů a 2 družstva žen. Naši muži se
umístili na 3. místě. Jsme potěšeni z mezinárodní účasti družstev Horné Súče - Závrská. V letních
měsících jsme se zúčastnili tradičního Setkání Rokytnic, které proběhlo v Rokytnici nad Jizerou. V pátek
jsme vyrazili zásahovým vozidlem Ford. V sobotu v dopoledních hodinách proběhla štafeta 4 x 100m, ve
které se naše družstvo umístilo na 5. místě a v požárním útoku na 2B jsme obsadili 2. místo. To nás v
součtu vyneslo na hezké 3. místo. V neděli ráno proběhly netradiční soutěže. Jednalo se o více disciplín
pro dvoučlenná družstva. 1. disciplína byl tandemový běh na starých dřevěných lyžích a poté nástřik na
terč, 2. disciplína bylo rozkulování hadic mezi kužele, 3. disciplína motání hadice B na čas, 4. disciplína
byla pivní štafeta, ve které jsme předvedli excelentní a nejlepší výkon. Celkové umístnění v těchto
netradičních disciplínách bylo dělené 3. – 4. místo s Orlickými horami. V odpoledních hodinách proběhlo
vyhlášení výsledků a po 15. hodině naše výprava zamířila k domovu. Děkujeme všem členům naší
výpravy, fanouškům a fanynkám, kteří náš vyburcovali k maximálním výkonům. Zájezd se letos
naplánoval do hasičského muzea v Přibyslavi. Po hezké prohlídce jsme se přesunuli do Znojma. Po
obědě jsme zavítali do malého pivovaru v Dalešicích, kde se natáčel film Postřižiny. Po krátké exkurzi a
ochutnávce nabízených druhů piva jsme se vypravili na večeři a domů. V srpnu jsme připravili 18. ročník
Mezinárodního setkání na Pěňažné. Na podzim sbor vypomáhal s dopravou na mistrovská utkání našich
mladých fotbalistů. Bylo využito vozidlo Ford. Uspořádali jsme hodovou zábavu pro širokou veřejnost.
K tanci a poslechu hrála skupina Fromus. Potěšila nás účast místních. Dále jsme se podíleli na
rozsvicování vánočního stromu.
Závěrem Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví v následujícím roce a
zároveň patří velké poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli našemu sboru.
Jednatel sboru SDH, Jiří Koller
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Společenská kronika
Sňatky
Pavla Gajdošíková a Ondřej Saloky
Martina Bačůvková a Tibor Šustek

Úmrtí
Paní Ludmila Jandová

Blahopřejeme
Dne 13. listopadu 2018 oslavila paní Marie Šuráňová krásných 91 let.
Chtěli bychom jí touto cestou poděkovat za vše dobré a krásné,
co s ní stále prožíváme. A popřát jí hlavně zdraví a štěstí do dalších let.
Syn Miroslav s rodinou, dcera Jaroslava s rodinou.

Vzpomínáme

Dne 5. prosince 2018 by se dožil pan Jaroslav Šuráň 90. let,
ale před pěti měsíci nás po dlouhé a těžké nemoci opustil.
S láskou a úctou vzpomínají a za všechno děkují děti s rodinami.

„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
Dne 23. prosince uplyne 5 let od smrti mého milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Václava Hnaníčka.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Jaroslava, dcery Jarmila a Dana,
vnučky Michaela a Kateřina a vnuk Dan.

Dne 1. ledna 2019 si připomeneme 5. výročí úmrtí
pana Jaroslava Ptáčka.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Karla a Jaroslava s rodinami.
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Zprávy z mateřské a základní školy
ČAS VÁNOČNÍ
„V tom čase vánočním půjdem na půlnoční,
všechno se třpytí a padá sníh.
Ježíšek z dálky už přijíždí s dárky
a z bílých strání je slyšet smích,
každý rok o Vánocích.“
Ano, opět po roce nastal čas vánoční, děti jsou nedočkavé, co jim Ježíšek
letos nadělí, někteří dospělí ještě trochu zmatkují, ale jistě se všichni těšíme na nejkrásnější
svátky v roce – na Vánoce.
Ale ještě v krátkosti – co se událo za poslední tři měsíce roku 2018:
•
•
•

•
•
•
•

•

7. října za námi po delší době přijel pan „Čáryfuk“. Někteří předškoláci měli zpočátku obavy
z kouzelnického vystoupení, ale nakonec se představení všem moc líbilo.
V sobotu 10. října se všechny děti představily pásmem básní a písní na téma „povolání“ pro
zdejší seniory ve Společenském domě na sportovním hřišti Rokytnice. Věříme, že jsme svým
vystoupení přítomné příjemně potěšili a naladili na jejich přátelské posezení.
Rozsvícení vánočního stromečku se uskutečnilo v sobotu 1. prosince před Obecním úřadem
Rokytnice. Předškoláci vystoupili jako malí koledníčci. Žáci základní školy si připravili scénku
„Herodes“. Hra pojednává o zlém králi Herodesovi, který vládl na území Judeje a byl znám pod
jménem Herodes Veliký. V této hře je ztvárněna situace o tom, kdy se Herodes dozví o narození
Ježíše Krista. 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.
Čtvrtek 6. prosinec patřil předškolákům a žákům 1.- 3. ročníku základní školy, kdy je navštívil
Mikuláš se svou družinou. Prvotní strach dětí ale brzy vystřídala odvaha a všichni si společně
zazpívali i zarecitovali. Mikuláš s andělem a čertíky poté odměnil děti drobnými sladkostmi.
V pondělí 10. prosince malé i velké děti připravily vánoční besídku pro své rodiče. Sešli jsme se
v základní škole, kde se předvedli nejprve předškoláčci a po nich zazpívali a zarecitovali školáci.
17. 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.
19. prosince se žáci základní školy
nedočkavě vydali směrem k budově
Společenského domu v Rokytnici.
Čekala nás tam beseda s paní
Blankou Fojtíkovou, která nám
představila v opravené knihovně nové
knihy pro děti. Beseda nás moc bavila
a velmi se těšíme na další. Touto
cestou
děkujeme
paní
Blance
Fojtíkové za její čas a ochotu.
Ve čtvrtek 20. prosince se děti
mateřské i základní školy vydaly na
koledu po vesnici popřát hlavně příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nového
roku. Navštívili jsme obchod, obecní úřad a paní Nádvorníkovou. Po návratu z koledování našli
školkáčci i žáci základní školy pod stromečkem jako každoročně překvapení v podobě nových
hraček a pomůcek.
„Pod stromečkem balík zdraví, vzácný poklad, jak se praví.
Lásku, štěstí, žádné hádky, spokojenost, hezké svátky.
Radost, úspěch, pevný krok a pak šťastný nový rok.“
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Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Rokytnice Vám přeji kouzelné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2019.
Zároveň bych chtěla poděkovat touto cestou OÚ Rokytnice za celoroční spolupráci.
Dana Žálková, ředitelka školy

Oslavy 100. výročí vzniku Československa
V sobotu 27. října jsme společně oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky. Oslavy
byly zahájeny na obecním úřadě výstavou předmětů z doby První republiky, které zapůjčili naši občané.
Děkujeme. Poté proběhl pietní akt u Pomníku padlých na návsi. Za doprovodu lampionů našich dětí jsme
se přesunuli na dětské hřiště u sběrného dvora, kde byla vysazena Památná lípa. Oslavy byly zakončeny
v kulturním areálu posezením u táboráku a slavnostním ohňostrojem.
Děkujeme všem, kdo se těchto oslav i přes nepřízeň počasí zúčastnil a také všem, kdo se podílel
na přípravách a průběhu této akce.
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Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 1. prosince byl v naší obci rozsvícen vánoční strom. Po úvodních slovech pana starosty
vystoupily se svým programem děti z mateřské a základní školy, za což byly odměněny potleskem.
Pro všechny děti byly připraveny balíčky, které si vyzvedly z rukou
samotného Mikuláše a Anděla. Poté byl odpálen ohňostroj, občanům byly
nabídnuty zabíjačkové pochoutky.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, především
místním hasičům, ženám, panu Spáčilovi a členkám Klubu důchodců za
výborné koláčky.
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