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Jsou-li mravenci v den svaté Anny na záhoně, bude mokrý podzimek.
Jsou-li v brázdě, bude podzimek suchý.
Když na den svaté Anny mravenci pilně lezou a kopky dělají, hádá se na tuhou zimu.
Letní prázdniny se mílovými kroky blíží k polovině a řada z nás se těší na zasloužený odpočinek. Proto
v tuto dobu spíše uvítáme venku slunečné dny, kdy se můžeme opalovat u vody, než si dovolenou kazit špatným
počasím. V dnešní době si lze podle předpovědi počasí, alespoň dny volna částečně naplánovat. Naši předci to
tak jednoduché neměli. Neexistovali žádné rosničky, které by jim každé ráno řekli, jaké bude počasí, jestli jim
kroupy nezničí úrodu nebo zda ze sychravého počasí nedostanou rýmu. Pro tyto případy využívali služeb
lidových zaklínačů mračen:
„Muž takový požívá obyčejně všeobecné důvěry, a on sám o sobě tvrdívá, že dokud živ bude, kroupy v tom okolí
nepotlukou. Zaměstnání jeho je dosti nebezpečné. Kdyby se ve svém zažehnávání jenom slovem zmýlil, kroupy
by se naň shrkly a zatloukly ho.“
Když už ani zaklínač nepomohl a ze špatného počasí se člověk přece jen nachladil, musel se obrátit na
domácí lidové léčitelství:
„Koho bolí v krku, nebo když má hlísty, uvař si v polévce myšího ocásku.
Žába chrástavá pověsí sa živá za nohu do komína a nechá se tam, až všecka uschne. Kouskem se pak nakuřuje,
koho zuby bolí.“
(Moravský lid, F.Bartoš, 1892)

___________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s hospodařením obce za první pololetí roku 2011 a s výhledem
investičních a neinvestičních akcí do konce roku.
Zimní údržba místních komunikací nás stála 150.297,- Kč. Náklady na svoz a likvidaci odpadu, včetně sběrného
dvora, činily za první pololetí celkem 177.735,- Kč. Ve Společenském domě čp.41 bylo ve druhém podlaží
zprovozněno sociální zařízení, byla dovybavena kuchyňka o varnou desku, elektrickou troubu a myčku nádobí
v ceně celkem 148.828,- Kč. Plastová okna a dveře v téže budově byla pořízena za 154.000,- Kč. Výstavba
chodníku a nástupního ostrůvku u státní komunikace, dokončení terénních úprav na návsi, včetně zrušení
stávajícího oplocení kolem obecního úřadu a stavebních prací v okolí Památníku padlých vyšly na 314.000,- Kč.
Za výrobu a zabudování 9 kuchyňských linek do Penzionu na Kochavci jsme zaplatili 151.000,- Kč. Do knihoven
v Rokytnici a na Kochavci byly pořízeny nové počítače v celkové hodnotě 34.000,- Kč, z čehož činila dotace
22.000,- Kč, spoluúčast obce byla 12.000,- Kč.
Koncem června se v naší obci uskutečnil 38.ročník Setkání Rokytnic ČR. Nad Setkáním Rokytnic převzal záštitu
hejtman Zlínského kraje MVDr.Stanislav Mišák. Zlínský kraj poskytl obci na pořádání této akce dotaci ve výši
30.000,- Kč. Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu této
významné společenské události.
Dne 20.června 2011 proběhl konkurz na pracovní místo ředitele Základní a mateřské školy v Rokytnici. Jako
vhodná uchazečka byla konkurzní komisí doporučena dosavadní ředitelka paní Dana Žálková. V měsíci červnu
Katastrální úřad Valašské Klobouky vyhlásil platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území
Rokytnice u Slavičína. V praxi to znamená, že byly doposud platné současně dvě katastrální mapy, mapa
původního pozemkového katastru a mapa katastru nemovitostí, které byly sloučeny do jedné katastrální mapy.
Obecnímu úřadu to trochu zkomplikovalo situaci v souvislosti s projektem na odkanalizování obce. Některým
vlastníkům pozemků, které budou dotčeny stavbou kanalizace se totiž změnilo číslo parcely. Z tohoto důvodu
budeme muset znovu požádat tyto vlastníky o vyjádření pro územní řízení stavby.
2/2011

1

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
2/2011

11.ročník

V tomto týdnu byly zahájeny práce na Rekonstrukci střechy základní a mateřské školy. Tady je plánovaný objem
finančních prostředků ve výši 815.820,- Kč. Zlínský kraj na tuto akci poskytl dotaci 400.000,- Kč a 416.000,- Kč je
spoluúčast obce. V termínu do konce srpna bude vybudováno dětské hřiště na Kochavci. Zde jsme obdrželi od
Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 132.000,- Kč, spoluúčast obce u tohoto projektu je 58.000,- Kč.
Závěrem mně dovolte, abych Vám popřál příjemně prožitou dovolenou a školákům hezké prázdniny.
Antonín Goňa, starosta
ZO Rokytnice na svém VI. zasedání, konaném dne 24.5.2011 mj.:
-

-

-

-

-

-

-

schválilo poskytnutí podpory Zlínským krajem ve výši 400 000,-Kč na projekt Rekonstrukce střechy
Základní a mateřské školy Rokytnice
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší cenové nabídky na
akci Rekonstrukce střechy Základní a mateřské školy Rokytnice takto:
Pořadí č.1 SPS – střechy, s.r.o, Rokytnice
- nabídková cena: 815 819,- Kč včetně DPH
Pořadí č.2 Klempířství Z.Kovařík, Slavičín
- nabídková cena: 828 436,- Kč včetně DPH
Pořadí č.3 Klempos-střechy, s.r.o Březolupy
- nabídková cena: 855 515,- Kč včetně DPH
vyhlásilo záměr na směnu části pozemků p.č. 2238/1 a p.č. 2226
zrušilo usnesení č. V/124
pověřilo starostu zajištěním znaleckého posudku o ceně obvyklé částí pozemků ve zjednodušené
evidenci – parcely původního pozemkového katastru (PK) parcely číslo 2179 a 1990/1 o celkové výměře
cca 4 313 m² vymezených v územním plánu obce jako plocha se zástavbou rodinných domů – lokalita
2.3
rozhodlo o poskytnutí finanč. příspěvku občanskému sdružení Matice svatohostýnské ve výši 1 000,- Kč
schválilo hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizace
(sídlo: Rokytnice 100, 763 21 Slavičín, IČO 70981582) za rok 2009 ve výši 32 643,82 Kč
schválilo převod hospodářského výsledku za rok 2009 po započtení ztráty minulých let Základní a
mateřské školy Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizace (sídlo: Rokytnice 100, 763 21 Slavičín,
IČO 70981582) ve výši 24 543,97 Kč do rezervního fondu této organizace
schválilo hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizace
(sídlo: Rokytnice 100, 763 21 Slavičín, IČO 70981582) za rok 2010 ve výši 84 066,83 Kč
schválilo převod hospodářského výsledku za rok 2010 Základní a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín,
příspěvkové organizace (sídlo: Rokytnice 100, 763 21 Slavičín, IČO 70981582) ve výši 84 066,83 Kč do
rezervního fondu této organizace
schválilo rozpočtová opatření č.1/2011
rozhodlo o zakoupení kamenného sklepa na pozemcích p.č. st. 147 o výměře 220 m² a p.č. 486/4 o
výměře 161 m², včetně těchto pozemků v k.ú Rokytnice u Slavičína
rozhodlo o zadání zakázky na výrobu kuchyňských linek pro penzion na Kochavci firmě Truhlářství
J. Žáček, Dolní Lhota 169 za cenu 151.282,- Kč
souhlasilo se zakoupením traktoru – sekačky zn. Husqvarna za cenu 98 990,- Kč
souhlasilo s přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ve výši 22 000,- Kč (spoluúčast 12 000,- Kč)
na zakoupení počítačů do knihoven v Rokytnici a na Kochavci
souhlasilo s přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 132 000,- Kč (spoluúčast
obce 58 000,- Kč) na akci Hrajeme si na Kochavci
vzalo na vědomí záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad 38.ročníkem „Setkání
Rokytnic ČR“, konaným ve dnech 24. – 26.6.2011 a 11.ročníkem Mezinárodního česko – slovenského
setkání na Peňažné, konaným dne 20.8.2011
vzalo na vědomí návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
30 000,- Kč na 38.ročník „Setkání Rokytnic ČR“, konaným ve dnech 24. – 26.6.201 a ve výši 20 000,- Kč
na 11.ročník Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné, konaným dne 20.8.2011
rozhodlo vybudování odstavné plochy vedle hasičské zbrojnice. Materiál zakoupí obec, práce budou
provedeny svépomocí
ZO Rokytnice na svém VII. zasedání, konaném dne 2.6.2011 mj.:

-
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schválilo zveřejnění záměru na prodej částí obecních pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely
původního pozemkového katastru (PK) parc. č. 1990/1 a parc. č. 2179, v obci Rokytnice, v k. ú.
2
Rokytnice u Slavičína o celkové výměře cca 4 000 m
(celková výměra bude stanovena po
geometrickém zaměření) – umístění částí pozemků určených k prodeji je vyznačeno v grafické příloze.
2
Minimální kupní cena je stanovena znaleckým posudkem ve výši 40,- Kč/m . Zájemci o koupi uvedených
obecních pozemků předloží nejpozději do 21. června 2011, do 19.00 hodin na Obecní úřad v Rokytnici
v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – prodej části PK pozemků 2179 a 1990/1“ žádost o odkoupení
2
pozemků s uvedením údajů kupujícího a kupní ceny za m pozemku
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ZO Rokytnice na svém VIII. zasedání, konaném dne 21.6.2011 mj.:
-

-

-

-

-

schválilo směnu části obecního pozemku p.č.2226 o výměře cca 234 m² (celková výměra bude
stanovena po geometrickém zaměření) a části obecního pozemku p.č. 2238/1 o výměře cca 16 m²
(celková výměra bude stanovena po geometrickém zaměření) v Obci Rokytnice v k.ú. Rokytnice u
Slavičína za pozemek p.č. 2218/30 o výměře 250 m² v Obci Rokytnice v k.ú. Rokytnice u Slavičína
vzalo na vědomí cenové nabídky na koupi částí obecních pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely
původního pozemkového katastru (PK) parc. č. 1990/1 a parc. č. 2179, v obci Rokytnice, v k. ú.
2
Rokytnice u Slavičína o celkové výměře cca 4 000 m
pověřuje FV vypracováním návrhu podmínek prodeje částí výše uvedených pozemků
pověřilo starostu prověřením platnosti zveřejněného záměru na prodej částí obecních pozemků ve
zjednodušené evidenci – parcely původního pozemkového katastru (PK) parc. č. 1990/1 a parc. č. 2179,
2
v obci Rokytnice, v k. ú. Rokytnice u Slavičína o celkové výměře cca 4 000 m (celková výměra bude
stanovena po geometrickém zaměření) v souvislosti s vyhlášením platnosti obnoveného katastrálního
operátu
vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Obce Rokytnice za rok 2010
schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2010 bez výhrad
Součástí závěrečného účtu je:
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 v tis. Kč
2. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
3. Vyúčtovaní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
4. Fond rozvoje bydlení
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2010
6. Stav finančních prostředků obce k 31.12. 2010
rozhodlo o výběru nejvhodnější cenové nabídky dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší cenové
nabídky na vybudování dětského hřiště na Kochavci takto:
Pořadí č.1
KARIM, s.r.o. Hulín
- nabídková cena: 189 636,- Kč včetně DPH
Pořadí č.2
Benjamín s.r.o. Buchlovice
- nabídková cena: 198 480,- Kč včetně DPH
Pořadí č.3
Global sport, s.r.o.Nová Ves
- nabídková cena: 200 832,- Kč včetně DPH

Obecní úřad informuje
-

Výměna občanských průkazů
Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o výměnu občanského průkazu na Obecním úřadě
v Rokytnici, že úřednice z Městského úřadu ve Valašských Kloboukách bude žádosti přijímat na OÚ v Rokytnici
jeden den v posledním srpnovém týdnu (22.8. – 26.8.2011) – přesný datum bude včas oznámen.
Žadatelé si musí přinést 1 fotografii ze současné doby a starý občanský průkaz.
- Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pondělí 26.září 2011 od 16.00 - 17.00 hod. v Rokytnici ve
Sběrném dvoře a na Kochavci u obecního domu v době od 15.00 – 16.00 hod.
Nebezpečný odpad: kyseliny, oleje a tuky, barvy, tiskařské barvy, baterie, zářivky, žárovky akumulátory, lednice,
televizory, pneumatiky …
Sběr není určen pro podnikatelské subjekty, kterým vzniká tento odpad z provozování podnikatelské činnosti.
- Kontejner na objemový odpad na Kochavci
Na Kochavci na točně autobusu je přistaven na dobu cca 14 dnů, pro občany Kochavce, kontejner na
objemový odpad.
- Použitá krytina pro zájemce
Zájemci o použitou krytinu z akce Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Rokytnice ať se přihlásí na obecním
úřadě.
-
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Kalendář společenských a kulturních akcí na rok 2011
23. - 24.7 Anenská pouť v Rokytnici (Focus, Záhorovjané)
20.8.
Setkání na Peňažné – 11. ročník
27.8.
Zájezd do termálních lázní v Györu (Maďarsko)
19.11.
Setkání s důchodci - hudba L.Beran
3.12.
Rozsvícení vánočního stromu
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Zlínský kraj poskytl dotaci na Rekonstrukci střechy
Základní a mateřské školy Rokytnice
ve výši 400.000,- Kč.

Vzácný druh tesaříka jen u nás v obci

V památném stromu - Lípě u Boží Muky
u základní školy byl zoologem Správy CHKO Bílé
Karpaty RNDr. Ondřejem Konvičkou objeven vzácný druh
tesaříka Rhamnusium bicolor, jehož larvy se vyvíjejí
v odumřelém dřevě listnatých živých stromů (např. v
dutinách, "zrcátkách", atd.).
Jedná se o jediný známý výskyt v CHKO
Bílé Karpaty.

Světový běh harmonie v Rokytnici

World Harmony Run (Světový den harmonie) je
neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce
dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň
symbolizuje vše, co lidi spojuje bez ohledu na národnost, kulturu, víru,
přátelství, porozumění a harmonii. Každý se může ke štafetě připojit,
vložit do pochodně svou dobrou vůli a poslat ji dál do celého světa.
V letošním roce trasa v České republice začala 16. května 2011 na
hraničním přechodu se Slovenskem ve Vlárském průsmyku. Odtud
běžci nesli pochodeň harmonie přes celou republiku do Karlových
Varů na hraniční přechod s Německem.
Do naší obce přiběhl Světový běh harmonie v pondělí
16.května 2011. Štafetu přivítali žáci základní školy s paní učitelkami
a starostou obce. Všichni se do štafety zapojili, vyzkoušeli si nést
pochodeň harmonie a tím zaslat své přání přátelům do dalších obcí,
měst a zemí.
Více na www.worldharmonyrun.cz
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38.ročník Setkání Rokytnic ČR
Ve dnech 24. - 26. června 2011 se uskutečnil v naší obci 38. ročník Setkání Rokytnic České republiky.
Toto tradiční setkání obcí stejného názvu se vrátilo do Rokytnice po pěti letech. Poslední Setkání se uskutečnilo
v naší obci v roce 2006. Této akce se pravidelně účastní občané ze tří moravských a dvou českých Rokytnic.
České Rokytnice jsou, co do počtu obyvatel, největší a dále jsou Město Rokytnice nad Jizerou – 3200 obyvatel,
Rokytnice v Orlických horách – 2200 obyvatel, na Moravě - Městys Rokytnice nad Rokytnou – 900 obyvatel,
Rokytnice (okres Přerov) kvůli rozlišení Rokytnice u Přerova – 1500 obyvatel a Rokytnice (okres Zlín) kvůli
rozlišení Rokytnice nad Vlárou – 580 obyvatel.
První ročník Setkání Rokytnic se konal v roce 1972 u nás v Rokytnici nad Vlárou a od té doby se
s výjimkou let 1976 a 1984 pravidelně střídají všechny obce v pořadatelství. Od roku 1972 až do roku 2004 byla
Setkání zpestřena především fotbalovým turnajem. Od roku 2005 přibyly soutěže v hasičském sportu a ve
stolním tenise.
V letošním roce začalo Setkání Rokytnic v pátek 24. června ve 20.00 hodin společenským večírkem, na
kterém zahrála skupina FOCUS-ROCK. V soboru 25. června proběhl dopoledne turnaj ve stolním tenise, po celý
den probíhal fotbalový turnaj ve skupinách a od 15.00 hodin se konal netradiční požární útok. Večer byl
společenský večírek se skupinou QUATRO. V neděli 26. června pokračovala od 9.30 hodin hasičská soutěž a
byly odehrány fotbalové zápasy o konečné umístění. Finále fotbalového turnaje se uskutečnilo ve 13.30 hodin.
V 15.30 hodin byly vyhlášeny výsledky ve všech kategoriích, byly předány poháry a ocenění. Poté bylo Setkání
slavnostně zakončeno. Starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek zároveň všechny pozval na další
39.ročník, který proběhne příští rok v jejich městě.
Nad 38. ročníkem Setkání Rokytnic ČR převzal záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák,
který v sobotu 25. června ve 12.45 hodin celou akci slavnostně zahájil. Garantem Setkání Rokytnic byla Obec
Rokytnice. V naší malé obci je ovšem při organizaci takovéto akce velmi důležitá spolupráce mezi obecním
úřadem a všemi společenskými složkami a organizacemi. Členům těchto organizací a všem, kteří se na
přípravách a zdárném průběhu Setkání Rokytnic podíleli, bych rád touto cestou poděkoval.
Antonín Goňa
Přehled výsledků:
Fotbal:
Stolní tenis:
1.místo – Rokytnice nad Jizerou
1.místo – Rokytnice nad Rokytnou
2.místo – Rokytnice nad Rokytnou
2.místo – Rokytnice nad Jizerou
3.místo – Rokytnice nad Vlárou
3.místo – Rokytnice nad Vlárou
4.místo - Rokytnice u Přerova
5.místo - Union Rokytnice v Orlických horách
6.místo - 1. FC Rokytnice v Orlických horách
Hasiči – muži:
1.místo – Rokytnice nad Jizerou
2.místo – Rokytnice u Přerova
3.místo – Rokytnice nad Vlárou
4.místo - Rokytnice nad Rokytnou
5.místo - Rokytnice v Orlických horách

2/2011
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O putovní pohár starosty obce
I přes nepřízeň počasí se v sobotu 2. července 2011 uskutečnila na Kochavci soutěž dobrovolných
hasičů „O putovní pohár starosty obce“. Letos se soutěže zúčastnil rekordní počet 18 jednotek SDH - 16 jednotek
mužů a 2 jednotky žen. Soutěžilo se v požárním útoku v provedení s vlastní úpravou. Rokytenští dobrovolní
hasiči – muži se umístili na 5. místě a ženy na místě druhém.

Společenská kronika
Narození
Karlu a Věře Malaníkovým dcera Lucie
Michaelu a Monice Lekovským dcera Mariana
Danielu Vašákovi a Marii Slovákové syn Daniel

Vzpomínáme
Dne 8.července 2011 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí paní Aloisie Tarabusové,
14.června 2011 by se dožila 85 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 14. září 2011 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky,babičky a prababičky
paní Marie Strnadové z Kochavce.
S láskou a úctou vzpomínají syn Josef a dcera Marie s rodinami,
dcera Zdena s Michalem, syn Miroslav a ostatní příbuzenstvo.

2/2011
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Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
Dne 3.7. 2011 se opět po roce konala na Kochavci tradiční Cyrilo – Metodějská pouť s netradičním
průběhem. Pouť nám překazilo deštivé počasí. I když pršelo, tak se za velké účasti lidí konala v 11 hod. v místní
kapli mše svatá. Mši sloužil, za doprovodu dechové hudby Záhorovjané, štítenský farář P.Andrzej Bystrzycki.
Odpolední a večerní zábava se musela kvůli nepřízni počasí zrušit. Večerní zábava se skupinou Tempo byla
přesunuta na 5.7. 2011. Počasí se umoudřilo a tak se zábava vydařila. Doufáme, že příští rok bude počasí
příznivější a vše se vydaří, jak má. Velké poděkování patří pořadatelům za trpělivost a čas, který přípravám
věnovali. Poděkování patří také Obci Rokytnice za pomoc při organizaci. Za rok se na Vás těšíme při další
tradiční pouti na Kochavci.
Petra Račáková

Zprávy z knihovny v Rokytnici
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna bude z důvodu plánované revize knižního fondu v měsíci
srpnu zavřena. Žádáme čtenáře o vrácení všech vypůjčených knih do konce měsíce července. Knihy
z výměnného fondu krajské knihovny označené symboly VS si můžete ponechat nebo vypůjčit další tituly.
V červnu jsme obdrželi 40 nových knih. Od června máme také nový počítač, který obec pořídila v rámci dotace
programu VISK3 na rok 2011 z Ministerstva kultury ČR.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.
Blanka Fojtíková a Jana Poláštíková, knihovnice

Zprávy z knihovny na Kochavci
Od 19. června 2011 se změnila provozní doba knihovny na Kochavci. Knihy a časopisy si můžete
půjčit každou neděli od 16 do 18 hodin. Lze si také vybrat ze tří výměnných souborů, které zapůjčuje Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Od června je zde dostupný i nový počítač, který obec získala formou dotace
v rámci programu VISK3 na rok 2011 z Ministerstva kultury ČR. Tímto bych, chtěla poděkovat obecnímu
úřadu, že dotaci zdařile vyřídila.
Věra Urbanová, knihovnice

Zprávy ze školy
MAKULENKY
IVANA AUGUSTOVÁ
ČERVENÉ SUKÝNKY, NAHORU NOSY,
PO POLI TANČÍ PANENKY BOSY.
TANCUJÍ, VÝSKAJÍ V ŽITNÉM POLI,
K VEČERU NOŽKY, ACH OUVEJ , BOLÍ.
Ano, je to tak. ….Deset pracovních měsíců uteklo jako voda , vysvědčení za minulý školní rok leží již hluboko
v zásuvkách. Léto už nám dávno začalo a děti si užívají zasloužených dnů volna. Zkrátka této době vévodí
dovolená, odpočinek a lenošení u vody.
Ale já bych se ještě chtěla vrátit k našim „jarním“ školním i mimoškolním aktivitám.
Dne 1. dubna se děti naší ZŠ a MŠ společně s dětmi šanovskými zúčastnily první dvoulekce výcviku plavání
v bazénu v Luhačovicích. Školáci a mateřáčci byli hravým způsobem postupně zbavováni strachu z vodního
prostředí. Pobyt v bazénu totiž přispívá nejen k pohybovému rozvoji, ale i psychické pohodě. A protože čas
uplynul jako voda, naše plavání skončilo a děti si odnesly „mokré vysvědčení“. My přejeme všem „ plaváčkům“,
aby své nově naučené schopnosti a dovednosti dále rozvíjeli v průběhu nastávajícího léta .
V pondělí 11. dubna proběhla na základní škole beseda první pomoci. Přijela žákyně 3. ročníku Střední
zdravotnické školy Zlín, která školákům předvedla základy první pomoci, popovídala i něco málo z teorie. Děti si
po ukázce mohly samy vyzkoušet své získané znalosti a dovednosti.
„Páťáci “ se zde zároveň připravovali na soutěž „HELPÍKŮV POHÁR“, která proběhla v sobotu dne 14. května
v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně. Soutěže se zúčastnili :
J. Kamenčák, L. Urbaníková, M. Hyžíková a T. Zemková. Z celkového počtu 35 družstev se naši žáci umístili na
20. místě. Také počasí nám přálo a tak na závěr mohly děti ještě zhlédnout ukázku policejních a záchranářských
vozidel.
Dne 18. dubna nás opět navštívili praporčíci PČR – Bc. L.Vaněk a L.Šoman. Děkujeme oběma policistům ze
služebny Slavičín za čas věnovaný našim žákům, ve kterém je seznamovali s výstrojí a výzbrojí pracovníků PČR
a hravou formou procvičovali znalosti pravidel BESIP na připravených stanovištích. Přestože v průběhu návštěvy
došlo i k napomenutí některých žáků 5. ročníku policisty, návštěva proběhla ve veselé náladě.
2/2011
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Po předchozí domluvě s paní B. Fojtíkovou se 20. dubna uskutečnila v místní knihovně beseda žáků naší
základní školy na téma: Václav Čtvrtek – známý spisovatel knížek pro děti. Paní Fojtíková měla pro školáky
připravena různá stanoviště, kde potom plnili úkoly dle zadání. Nakonec skupinky dětí absolvovaly závěrečný test
znalostí postav Václava Čtvrtka. Děti byly po celou dobu aktivně zapojeny a tyto aktivity je také velmi bavily.
Děkujeme touto cestu p. Fojtíkové za pěkně připravenou besedu.
Začátkem měsíce května nás už poněkolikáté navštívil kouzelník. Toto představení se líbilo nejen dětem a
žákům, ale i nám dospělým. Věřím, že všichni společně jsme se výborně bavili. A budeme se do budoucna těšit
na další kouzlení pana „ Čáryfuka“.
Také letos v květnu k nám zavítaly představitelky Nadace J. Pivečky, aby jako každoročně vyhlásily výtvarnou
soutěž – letos s názvem „ Moje nejoblíbenější zvířátko“. Ceny čekaly na pět žáků z každé kategorie. Hádejte, kdo
vyhrál cenu za 5. místo z naší školy? Žačka 5. ročníku – Tereza Zemková!
Ve středu 25. 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, poučeni o
bezpečné jízdě. Starší žáci si napsali i test z dopravní výchovy, za který potom obdrželi cyklistický průkaz a
mladší děti byly za svou snahu odměněny reflexními obrázky zvířátek – pro lepší viditelnost na silnici.
Sportovního dne ve Slavičíně jsme se zúčastnili 14. června. Sešlo se celkem šest základních škol z okolí, které
proti sobě bojovaly v různých sportovních disciplínách. Všichni žáci byli na závěr odměněni sladkostmi a ti
nejlepší i medailemi.
Měsíc červen patří mezi nejhezčí měsíce roku. Pro děti je červen ve znamení školních výletů a blížícího se
konce školního roku. V tomto měsíci se také slaví MDD. Naše škola jej letos oslavila v pátek 10. června, kdy
téměř tisíc dětí ze Slavičína a okolí strávilo v zámeckém parku dopoledne plné zážitků se členy integrovaného
záchranného systému. Policisté, hasiči i záchranáři si pro děti připravili nejen ukázky zásahů, ale také vybavení,
které si mohli účastníci i sami vyzkoušet. Pro děti byl připraven opravdu bohatý program: zásah jednotek IZS při
simulované nehodě osobního vozidla, ukázky práce se služebními psy a koňmi, jež předvedli policisté z oddělení
služební kynologie a hipologie. Děti tak viděly nejen poslušnost koní a obratnou jízdu jezdců, ale i nácviky
možných situací s rušivými jevy. U pejsků byla velmi zajímavá ukázka zadržení nebezpečného pachatele. Zkrátka
- velmi bohatý program, který se líbil nejen dětem, ale velmi zaujal i nás dospělé.
V neděli 12. června se uskutečnilo na Obecním úřadě „Vítání občánků do života“. Slavnost byla připravena pro
dvě miminka. Děti z naší školy si pro ně, jejich rodiče a rodinné příslušníky připravily pásmo básní a písní. Svým
zpěvem se k nim přidala i jedna z maličkých.
Po dlouhých úvahách nad tím, kam jet na výlet, se letos rodiče rozhodli navštívit Skanzen v Rožnově pod
Radhoštěm. Za krásného sluníčkového počasí se výlet uskutečnil ve čtvrtek 16. června. Navštívili jsme spoustu
zajímavých a krásných míst, děti měly možnost se i proběhnout v místním dřevěném městečku, zakoupit si
suvenýry pro své blízké. Myslím, že nejenom dětem , ale i dospělým se tento výlet líbil . S veselou náladou a
krásnými zážitky z celého dne jsme se vrátili domů.
Ve čtvrtek 30. června jsme se loučili s našimi předškoláky a „páťáky“, kterých odchází pět do šestého ročníku
ZŠ Slavičín. Mateřáčci i školáci převzali na památku krásně ilustrované knihy a jiné drobnější dárky. Škoda jen,
že nám letos asi poprvé počasí nedovolilo ukončit školní rok příjemným posezením u táboráku.
Již od října 2010 je naše ZŠ zapojena do projektu „Inovace pro kvalitní výuku “ v rámci projektu
„ EU peníze školám“. K získání dotací bylo zapotřebí naplnění podmínek, mezi které patří i vytváření projektů pro
žáky po dobu 30 měsíců učitelkami základní školy. Projekty se týkají finanční, čtenářské a ICT gramotnosti.
Zapojení do tohoto projektu přispělo k novému vybavení počítačové učebny, ve které se žáci seznamují s prací
na PC a pomocí nově pořízených počítačů jsou vytvářeny i projekty na další zkvalitnění výuky. Tento projekt
bychom chtěli předčasně ukončit v měsíci červnu 2012.
Dále naše škola i v tomto školním roce pokračovala v projektech „mléko do škol“ a „ovoce do škol“.
Nový školní rok 2011 – 2012 začíná ve čtvrtek 1.září 2011 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 – 15,00 hod.
Na úterý 30.8.2011 zveme rodiče žáků a dětí ZŠ a MŠ Rokytnice na schůzku Sdružení rodičů, která se koná v ZŠ
a MŠ Rokytnice v 15,00 hod . – organizace školního roku 2011-12.
A co dodat na úplný závěr?
Chtěla bych poděkovat za spolupráci v uplynulém školním roce pedagogickým a provozním kolegyním,
zastupitelům Obce Rokytnice a rodičům dětí, které navštěvovaly naše zařízení. Zároveň bych Vám ráda popřála
ty nejkrásnější letní dny plné pohody, sluníčka a koupání.
Zkrátka abyste si udělali skvělé prázdniny.
Dana Žálková, ředitelka školy
……AJEŠTĚ ZE ŠKOLY……
V letošním školním roce byla opět 100% účast žáků v hodinách náboženství mimo žáky 1. ročníku.
Chválím rodiče, že dbají, aby jejich děti získaly základy křesťanské výchovy a záleží jen na nich, jak je k tomu
povedou dál. K 1. svatému přijímání přistoupili tři žáci. Děti se nejen zúčastňují mší svatých v místní kapli, ale
uskutečňujeme i jiné aktivity, jako např. přespání ve škole s večerní nenásilnou besedou s náboženskou
tematikou. V měsíci červnu jsme strávili odpoledne ve Slavičíně v parcích. Samozřejmě, že jsme neobešli
cukrárnu. Zúčastnili jsme se také večerní mše sv. v kostele sv. Vojtěcha a rovněž všichni jsme byli u svaté
zpovědi a přijali jsme svátost smíření. Nyní se už těšíme na pouť na Provodov.
Marie Nádvorníková
2/2011
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Pozvánky
TJ Sokol Rokytnice pořádá

23. – 24. července 2011

ANENSKOU POUŤ
Sobota 23.7.2011
13:00 20. ročník Memoriálu Františka Baklíka
20:00 Taneční zábava se skupinou FOCUS rock
Neděle 24.7.2011
11:00 Mše svatá v místní kapli Sv.Anny
17:00 Taneční zábava s hudbou Záhorovjané
Srdečně Vás zveme do zastřešeného kulturního areálu na hřišti.
Občerstvení zajištěno.
Program se uskuteční za každého počasí.

TJ Sokol Rokytnice Vás srdečně zve
na 20. ročník fotbalového turnaje

Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 23. července 2011 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Účastníci turnaje: SK Šanov
TJ Drnovice
TJ Bohuslavice nad Vláří
TJ Sokol Rokytnice
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

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

Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné

v sobotu 20.srpna 2011
od 14:00 hod.
Kulturní program:
Od 15:00 do 17:00 hod - Vystoupení lidového vypravěče Franty Uhra
Hraje dechová hudba Chabovienka
Občerstvení 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.

2/2011
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Zlínský kraj poskytl na pořádání 11.ročníku
Mezinárodního česko – slovenského setkání
na Peňažné dotaci ve výši 20.000,- Kč.
Nad akcí převzal záštitu hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák.

Zlínský kraj poskytl na pořádání 38.ročníku
Setkání Rokytnic ČR dotaci ve výši 30.000,- Kč.
Nad akcí převzal záštitu hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák.

Obecní úřad v Rokytnici pořádá

v sobotu 27. srpna 2011
zájezd do maďarských termálních lázní v Györu.
Odjezd autobusu je v 5:00 hodin z návsi v Rokytnici.
Dopravné: 300,- Kč (platí se předem)
Celodenní vstupné: dospělí: 2.400,- forintů,
důchodci a děti do 16 let: 1.800,- forintů.
skříňka 400,- forintů
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě nejpozději do 15.8.2011.

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – podzim 2011

Muži
Datum

Začátek

Odjezd

7.8.

16.30

14.8.

16.30

21.8.

16.30

28.8.

14.00

4.9.

16.30

11.9.

16.00

18.9.

16.00

25.9.

15.30

2.10.

15.30

D

Smolina

9.10.

15.00

D

Biskupice

15.10.SO

14.30

23.10.

14.00

30.10.

13.30

15.00
12.45
14.45
14.15

13.30

12.30

Hřiště

Oddíl

D

Vlachovice B

V

Nedašova Lhota

D

Nevšová

V

Mirošov

D

Drnovice

V

Pozlovice

D

Poteč

V

Slopné

V

Luhačovice B

D

Návojná

V

Štítná B
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