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Dělají-li mravenci budovy své v červenci
nežli jindy mnohem výš, přijde tuhá zima spíš.
Červenec muka, ale potom bude mouka.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Letošní slunečné počasí přeje nejenom dětem, které se těší na prázdniny, ale také
nevěstám. Ke svatbám se samozřejmě pojí řada pověr a zvyků. Podívejme se na ty
nejméně známé:
Nevěsta má pod věncem podojit krávy a vyhoditi hnůj, budou se jí krávy dařiti a hodně dojiti. Hledí to učiniti, aby jí
nikdo neviděl.
Zapomene-li krejčí na šatě ženichově něco dodělati, nebude mívati ženich stálého chleba.
Nevěsta na svatbu nechystá nic, nebyla by v manželství šťastná. Která družka nevěstě obuje punčochu, ta se
nejdříve vdá.
Štěká-li pes ve svatbu na hosty, bude v manželství nesvornost, pak-li se k nim lichotí, bude manželství svorné.
Když se nevěsta vypravuje na svatbu, ženich jí dá do střevíce peníze, aby neměli bídy.
F. Bartoš; Moravský lid 1892

Vážení spoluobčané,
v dnešním krátkém úvodníku bych Vás rád seznámil s prací zastupitelstva obce a obecního úřadu
v prvním pololetí letošního roku. Zastupitelstvo obce se sešlo na svých zasedáních v prvním půlroce celkem
šestkrát. Těchto veřejných zasedání se zúčastnilo 18 občanů. V tomto období zasedal dvakrát finanční výbor,
jedenkrát kontrolní výbor a stavební výbor provedl pět 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, 13.ročník hasičské soutěže „O pohár starosty obce“ a připravujeme Cyrilo – metodějskou pouť.
V současné době probíhají stavební práce na třech stavbách. Stavba „Rokytnice – kanalizace a ČOV“
bude dokončena do konce roku 2019. Na tuto akci navazuje stavba „Silnice III/49518: Rokytnice“, zjednodušeně
průtah obcí, kde jsou spoluinvestory Zlínský kraj a Obec Rokytnice. Zde je předpoklad ukončení stavebních prací
červenec 2020. V prostoru nad areálem ČOV byla zahájena stavba „Vodní nádrž Rokytnice u Slavičína“.
Ukončení tohoto projektu je plánováno na srpen 2020. Z celkových způsobilých nákladů ve výši 2 623 971,- Kč
činí dotace EU 2 361 574,- Kč (90%), spoluúčast obce bude 262 397,- Kč (10%).
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

Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje
Novou kvalitu získá průjezdní úsek silnice v Rokytnici
Na více než jeden kilometr rekonstruované silnice se mohou těšit obyvatelé Rokytnice na Slavičínsku.
Práce silničářů zde začínají už v červnu a potrvají do podzimního období. Pro automobily do hmotnosti
7,5 tuny včetně autobusů a vozidel IZS zde platí částečná uzavírka se světelnou signalizací, pro těžší
vozidla je vyznačena objízdná trasa.
Popis prací
Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/49518 v průjezdním úseku obce Rokytnice v délce 1 187 metrů. Šířka
vozovky bude sjednocena na 6 metrů s rozšířením v obloucích. V místech úpravy směrového vedení silnice,
rozšíření silnice v místě před mostem a v místě položení nové jednotné kanalizace bude zhotovena nová
konstrukce vozovky. V ostatních místech bude vyměněna obrusná vrstva s provedením lokálních vysprávek po
odfrézování, případně sanace neúnosného podloží. V části úseku o délce 35 metrů bude provedena kompletní
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výměna konstrukce vozovky v celé šířce včetně sanace neúnosného podloží. Silnice bude lemována betonovými
silničními obrubami s přídlažbou z betonových dílců v délce 2 135 metrů. Odvodnění vozovky bude zajištěno
pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí, které budou připojeny do nové
kanalizace, vybudované obcí, případně přímo do vodního toku. Součástí stavby je stavební úprava mostů ev. č.
49518-4 a ev. č. 49518-5, dále přestavba propustku o délce 15 metrů a obnova dopravního značení.
Zhotovitel, cena, termín
Zhotovitelem stavby je Sdružení Rokytnice, jehož členy jsou firmy Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o.,
Veselí nad Moravou, a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí
23,360 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou probíhat od června do listopadu 2019.
Uzavírky a dopravní omezení
Realizace stavby bude probíhat za částečné uzavírky silnice za použití světelného signalizačního zařízení. Pro
nákladní vozidla je stanovena objízdná trasa po silnicích II/495 a III/49519 přes Hrádek na Vlárské dráze pro oba
směry. Na nezbytně nutnou dobu se předpokládá úplné vyloučení veškerého silničního provozu (překopy silnice,
pokládka obrusné vrstvy).

-

-

-

ZO Rokytnice na svém IV. zasedání, konaném dne 22.2.2019 mj.:
schválilo zprávu odborného lesního hospodáře Ing. Antonína Gbelce – Rozbor hospodaření za rok 2018
a Plán těžeb na rok 2019.
provedlo hodnocení Systému náležité péče na rok 2019.
schválilo Zápis z provedených inventur majetku, závazků a pohledávek v Obci Rokytnice, včetně soupisu
vyřazených věcí ke dni 31.12.2018.
schválilo Zápis o provedení inventarizace v Základní škole a mateřské škole Rokytnice, okres Zlín,
příspěvkové organizaci, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín ke dni 31.12.2018.
schválilo Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2018.
schválilo zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne 31.1.2019.
ZO Rokytnice na svém V. zasedání, konaném dne 22.3.2019 mj.:
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro SK Rokytnice, z.s. ve výši 16 000,- Kč.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí pro TJ Rokytnice, z.s. ve výši 85 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru pro ČČK Rokytnice ve výši 8 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru pro Klub důchodců Rokytnice ve výši 6 000,- Kč.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro SR při ZŠ a MŠ ve výši 15 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru pro Český svaz včelařů, z.s. ve výši 5 000,- Kč.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Jasla Rokytnice
ve výši 15 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru Kroužku dovedných rukou ve výši 1 000,- Kč.
schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2019.
schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Obce Rokytnice na období 2020 – 2021.
ZO Rokytnice na svém VI. zasedání, konaném dne 18.4.2019 mj.:
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené starostou obce.
schválilo Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/49518:Rokytnice.
vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce Rokytnice a místní části
Kochavec za rok 2018.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2019 pro Domov pro seniory Loučka, příspěvková
organizace, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk ve výši 4 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2019 pro Domov pro seniory Nezdenice, Nezdenice
233, 687 32 Nezdenice ve výši 2 000,- Kč.
ZO Rokytnice na svém VII. zasedání, konaném dne 23.5.2019 mj.:
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené starostou obce.
schválilo Smlouvu o dílo na provedení díla – stavební práce na stavbě „Silnice III/49518:Rokytnice
(stavební část obce Rokytnice)“ uzavřenou mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a
dodavateli - Obchodní jméno dodavatele 1:Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o., Benátky 17,
698 01 Veselí nad Moravou. Obchodní jméno dodavatele 2: IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
a. s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc.
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice
58, 763, 21 Slavičín a Městem Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín.
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 2019
-

27.7.
28.7.
17.8.
září

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

Obecní knihovny v Rokytnici a na Kochavci oznamují svým čtenářům, že z důvodu
revize budou v měsíci srpnu uzavřeny.
Den matek
V neděli 12. května 2019 maminky a babičky oslavili Den matek. Svým
vystoupením jim k svátku popřály děti ze Základní a mateřské školy v Rokytnici.
Zastupitelé jim pak věnovali malou kytičku. K tanci a poslechu hrál pan Zdeněk Machů.
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Společenská kronika
Narození
Josefu Hrnčiříkovi a Renatě Kudelové, dcera Julie
Františku a Simoně Goňovým, dcera Johana

Sňatky
Blažena Pinďáková a Ondřej Pavlíček
Leona Slámečková a Michal Hrnčiřík
Martin Urbaník a Martina Fojtíková

Vzpomínáme
Dne 18. června 2019 jsme si připomněli 3. smutné výročí úmrtí
mé manželky, naší maminky, babičky a prababičky
paní Ludmily Goňové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel Jaroslav, dcery Jana, Jaroslava,
Hana a Ludmila s rodinami.

Dne 7.srpna 2019 si připomeneme 1. výročí úmrtí
paní Marie Salajkové.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 14. července 2019 si připomeneme 6. výročí úmrtí
paní Ludmily Ptáčkové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Karla a Jaroslava s rodinami.

Zprávy ze školy
UŽ JE LÉTO….
POLETUJE MOTÝL TIŠE,KŘIDÝLKA MÁ JAKO Z PLYŠE.
DOSEDNE NA KYTIČKU, ODPOČÍVÁ CHVILIČKU,
PAK POLETÍ ZASE DÁL, JAKO BY SE DĚTÍ BÁL..
Deset školních měsíců už dávno skončilo a před námi je krásné prosluněné léto.
Zkrátka je čas výletů, sportování, dovolených, plavání a hlavně odpočinku dětí a taky rodičů.



Dovolte mi vrátit se k našim jarním školním aktivitám:
15. dubna proběhl na ZŠ a MŠ Rokytnice zápis dětí k základnímu vzdělávání. Do ZŠ Rokytnice byli
zapsáni v doprovodu svých rodičů k 1.9.2019 dva noví žáčci, celkem nastoupí 23 žáků 1.9.2019.
středa 24.4.2019 – zahájení plaveckého výcviku v bazénu Luhačovice /společně s dětmi ze ZŠ a MŠ
Šanov/. Zde byly všechny dětí hravým způsobem zbavovány strachu z vodního prostředí, zejména ti
nejmenší. „Plavecká školička“ byla ukončena až poslední týden školního roku, a to 26.6. předáním
„mokrého vysvědčení“.
A já přeji všem plaváčkům, aby své nové dovednosti rozvíjeli v průběhu celého léta.
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květen – tento měsíc k nám zavítaly členky Nadace J. Pivečky, aby jako každoročně vyhlásily výtvarnou
soutěž, která letos nesla název „Moje pohádková bota“. Naše škola se také zapojila do soutěže.
Ocenění, diplom a dárek za 3. místo v této soutěži si v Pivečkově lesoparku vyzvedla dne 18.6.2019
Aneta Urbanová /4. ročník/. Naší žačce za její úspěch upřímně gratulujeme!
na pondělí 6. května jsme byli opět pozváni na besedu do zdejšího SDH Rokytnice. Hasiči nám ukázali
prostory své budovy, povyprávěli o své náročné práci. Děti si mohly prohlédnout hasičská auta a dokonce
se všichni v těchto autech odvezli až na Kochavec. Všem moc děkujeme za jejich čas i náročnou práci!
9. května proběhl na ZŠ a MŠ Rokytnice zápis k předškolnímu vzdělávání. Do MŠ Rokytnice byly
zapsány k 1.9.2019 dvě děti, čili celkový počet dětí k 1.9.2019 tak činí 13.
V sobotu 12.5.2019 proběhla oslava Dne matek na zdejším sportovním hřišti, na které děti MŠ a ZŠ
vystoupily s kulturním programem.
Jako dárek k MDD dostaly naše i děti ze Šanova v pátek 31.5.2019 návštěvu dětského centra „Galaxie
Zlín“. V prostorné hale se nachází spousta atrakcí, na kterých se malí i velcí za 120 minut doslova a do
písmene prima „vyřádili“.
6. června se žáci ZŠ vydali do Malenovic na Dopravní hřiště. Zde byly děti seznámeny s dopravními
značkami, dopravními situacemi, které vznikají na křižovatkách, poučeni o bezpečné jízdě. Počáteční
„mumraj“ na dopravní ploše byl ale časem nahrazen „vzornými řidiči“ i chodci, kteří se řídili dopravním
značením i v podobě semaforů. Pro žáky byl připraven i test z BESIP.
Na čtvrtek 20.6. byl naplánován školní výlet. Tentokrát jsme se vydali na farmu do Doubravského dvora,
který se nachází nedaleko Litovle, obklopený hlubokými dubovými lesy. Na tomto statku byl pro děti
připraven program, který trvá 1-2 hodiny, dle věku dětí. Je sestaven z prohlídky statku a připravených
aktivit pro děti, při kterých se seznámí s daným tématem formou jednoduchých her nebo úkolů.
V pondělí 24.6. jsme se loučili se starým školním rokem, a to soutěží na školní zahradě, která nesla
název „ Z pohádky do pohádky.“ Poté proběhlo pasování dětí MŠ a žáků ZŠ. Předškoláci odcházející do
první třídy základní školy dostali na památku „První dětskou encyklopedii “ a pohádkovou knihu „Příběhy
včelích medvídků.“ Na závěr jsme se sešli s rodiči i dětmi u táboráku na školní zahradě, kde panovalo
pohodové posezení, opékání špekáčků, sluníčko krásně /až moc/ svítilo a co více si přát na konci
školního roku? Snad to nejdůležitější - abychom se za dva měsíce všichni opět ve zdraví sešli!
A já přeji malým i velkým školákům hodně úspěchů do nového školního roku a jen pěkné známky!
Nový školní rok 2019 – 2020 začíná v pondělí 2. září 2019
a žáci se sejdou v místní ZŠ v 8.00 hodin ráno.
Provoz mateřské školy bude také obnoven dne 2.9.2019 a to od 7.00 – 15.15 hodin.

Na úplný závěr bych ráda touto cestou poděkovala za spolupráci v uplynulém školním roce
pedagogickým i provozním kolegyním, zastupitelům Obce Rokytnice a rodičům dětí, které navštěvovaly naše
školní zařízení.
Zároveň bych Vám všem chtěla popřát krásné letní dny plné pohody a sluníčka, hodně příjemných a
radostných zážitků.
Dana Žálková, ředitelka školy
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46. ročník Setkání Rokytnic ČR

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

Ve dnech 21.6. – 23.6. 2019 se uskutečnil 46. ročník Setkání Rokytnic České republiky
v Rokytnici u Přerova. 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 2020 v Rokytnici nad Rokytnou.
Celkové výsledky Setkání Rokytnic ČR 2019:
HASIČI
STOLNÍ TENIS

Rokytnice nad Vlárou
Rokytnice u Přerova A
Rokytnice u Přerova B
Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice v Orlických horách

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

TJ Sokol Rokytnice pořádá v sobotu 27.7.2019 a v neděli 28.7.2019

ANENSKOU POUŤ
Sobota 27.7.2019
20:00 Taneční zábava se skupinou Focus rock
Neděle 28.7.2019
11:00 Mše svatá v místní kapli sv. Anny
12:00 Koncert dechové hudby Záhorovjané na návsi
Občerstvení zajištěno.
Program se uskuteční za každého počasí.

TJ Sokol Rokytnice Vás srdečně zve
na 28. ročník fotbalového turnaje

Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 27. července 2019 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Od 20:00 taneční zábava se skupinou FOCUS rock
Srdečně zvou pořadatelé.
Občerstvení zajištěno
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Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“
13.ročník hasičské soutěže „O pohár starosty obce“ se uskutečnil v sobotu 29.června na Kochavci.
Soutěže se letos zúčastnilo 6 družstev mužů a 2 družstva žen. Bylo dosaženo těchto výsledků:
Muži:

1.místo SDH Sehradice
2.místo SDH Křekov
3.místo SDH Slavičín

Ženy:

1. místo: Vizovice
2. místo: Slavičín

4.místo DHZO Horná Súča – Závrská
5.místo SDH Rokytnice
6.místo SDH Lipová

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

Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné
v sobotu 17. srpna 2019 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 3.7.2019. 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

