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Jaká zima v prosinci, takové teplo v červnu.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok běží.
Jasné Vánoce, hojnost vína i ovoce.
Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.
Součástí Štědrého večera bylo vánoční kouzlení.
K nejznámějším čarováním patřilo rozkrajování jablíček,
házením pantoflem a nebo pouštění skořápek po vodě.
Ale například oloupané jablko se dalo použít i k dalšímu
zvyku. Nožem se rozdělilo na tolik dílků, kolik bylo osob u
stolu, a každý svůj dílek snědl. Všichni věřili, že kdyby kdokoliv z přítomných v příštím roce zbloudil,
stačilo jen vzpomenout, s kým o Vánocích jedl společné jablko a našel by cestu zpět. Další jablíčkové
kouzlo bylo důležité pro hospodáře. Ten vzal dvanáct jadérek, které vložil do misky s vodou. Kolik jich
vyplavalo na hladinu, tolik se dalo v příštím roce očekávat suchých měsíců.
Zapomenutým zvykem bývalo namazat si na Štědrý den tváře medem. Tím si každý zajistil, že ho po celý
rok měli mít všichni rádi.
(Úryvek z knihy Velká kniha lidových obyčejů a nápadů)
Vážení spoluobčané,
poslední letošní číslo našeho Zpravodaje vychází v čase, který je předzvěstí toho, že se opět
přiblížily nejkrásnější svátky roku, svátky vánoční. Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro
nás nezapomenutelné. Asi i proto se na Vánoce tak moc těšíme. Zachovejme si posvátnou úctu k těmto
svátkům tak, jak to činili naši předkové a udělejme všechno pro to, 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 2020 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti, jak v osobním tak i pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XI. zasedání, konaném dne 20.9.2019 mj.:
-

schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2019 – 2020.
schválilo směnu nemovité věci pozemku p.č. 820/2, vlastník Obec Rokytnice, Rokytnice 58, 763
21 Slavičín za nemovité věci - pozemek p.č. 1307, pozemek p.č. 1318/20 a pozemek p.č.
2218/54, vlastník TVD – Technická výroba, a.s., Rokytnice 203, 763 21 Slavičín.

ZO Rokytnice na svém XII. zasedání, konaném dne 22.11.2019 mj.:
-

rozhodlo, že inventury za rok 2019 budou provedeny do 31.1.2020.
ustanovilo inventarizační a likvidační komisi pro inventury majetku obce.
určilo členy inventarizační a likvidační komise v ZŠ a MŠ Rokytnice.
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené starostou obce.
schválilo rozpočtové opatření č. 7/2019.
schválilo Úpravu č.1 Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rokytnice na období 2020 – 2021.
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice, příspěvkové organizace,
Rokytnice 100, 763 21 Slavičín ve školním roce 2018 -2019.
schválilo Dodatek č.3 ke Smlouvě o zajištění přepravní služby uzavřenou mezi Obcí Rokytnice,
Rokytnice 58 a Službami města Slavičína (Seniortaxi).
schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu sportovní, tělovýchovné a kulturní činnosti a
podporu aktivit v oblasti životního prostředí obce Rokytnice na rok 2020.
schválilo plán práce zastupitelstva obce Rokytnice na rok 2020.
schválilo plán kulturních a společenských akcí v roce 2020.
schválilo poskytnutí finančního daru na rok 2020 ve výši 10 000,- Kč pro Městskou nemocnici
Slavičín.
schválilo poskytnutí finančního daru rodičům žáků, kteří nastoupili do 1.ročníku ZŠ v Rokytnici
ve výši 1 000,- Kč.
schválilo zveřejnění záměru na prodej nemovitých věcí – pozemku p.č. 648/1 a pozemku p.č.
661.
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
- Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2020
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2020 stanovena na 350,- Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
Splatnost poplatku je do 30.9.2020.
………………………………………………………………………………………………………………………....
Svoz komunálního odpadu v roce 2020 bude firma RUMPOLD UHB., s.r.o. provádět
každý sudý pátek, tak jako letos. Poslední letošní svoz bude 27.12.2019
………………………………………………………………………………………………………………………....

Silvestrovský výšlap na Peňažnou
v úterý 31. 12. 2019.
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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Včelaři
Včelaři zdraví čtenáře našeho Zpravodaje!
V jedné písničce se zpívá „statistika nuda je, má však cenné údaje…“. Podle této statistiky
zazimovalo v loňském roce našich dvanáct včelařů 131 včelstev. Zima, nemoci a hlavně varroáza nás
připravila o 5 včelstev. K 1.5.2019 bzučely v naší vesnici včely ze 126 úlů.
Letošní jaro začalo teplým koncem března a duben sliboval taky dobrou včelařskou sezónu.
Rozkvetly ovocné stromy a včelky začaly nosit první květový med. Pak přišel mokrý a studený květen.
Jenom občas vykouklo sluníčko, které vylákalo včelky za nektarovou snůškou. Med, který si přinesly
v dubnu, i tu trochu z května, využily pro svůj rozvoj a výchovu nové generace včel. Z tohoto důvodu
většina včelařů vůbec nevytočila první květový med. V červnu se počasí obrátilo a obdařilo nás teplem i
přes 30°C, do toho sucho jako již několik let před tím. Sucho taky není pro medovou snůšku ideální.
Včelstva však byla silná a včelaři nacházeli v úlech hodně těžkých plástů plných medu. Na přelomu
července a srpna, kdy končí snůškové období mohli včelaři s úsměvem říct: „Nebylo to tak špatné.“
V letošním roce se naše včelařská základna rozrostla o dva mladé členy. To je přesně to, co
naše včelařství potřebuje. Do našich řad se rozhodli vstoupit přítel Martin Burda a přítel Zdeněk Maňas
ml. Oba tito mladí včelaři už letos ukázali, že včelám rozumí a včelařina je opravdu baví. Přejeme jim
proto hodně úspěchů nejen včelařských a krásné chvíle strávené u svých včeliček.
V tomto roce začal včelařit taky náš dlouholetý spoluobčan a kamarád přítel Vlastimil Bureš st. Škoda, že
láska ke včelám, zděděná asi po tatínkovi, se v něm probudila dost pozdě. Stihl vybudovat včelařské
stanoviště, osadit první úl včelami, vytočit první med od svých včeliček, zakrmit, přeléčit, ale bohužel jsme
se s ním museli koncem října rozloučit naposledy.
K 1.9.2019 našich 14 včelařů zazimovalo 145 včelstev. Letošní podzim nemilosrdně zredukoval
počty včelstev napříč celou republikou. Uvádí se, že v průběhu září a října padlo v některých lokalitách až
80% včelstev. Proto i naši včelaři museli hlásit počty uhynulých včelstev, aby mohly být zapsány do
statistiky. V naší obci se jedná o 12 včelstev hlášených k 10.11.2019. Zbývá nám 133 a budeme věřit, že
toto číslo se do jara nezmění.
Již několik let pořádají naši přátelé ze Štítné nad Vláří a ze Šanova včelařské odpoledne. Letos
se k nim poprvé přidali i včelaři ze Slavičína a uspořádali v kulturním domě podobnou akci. Rokytenští
včelaři, aby nezůstali pozadu, se přidali k organizátorům předvánočního jarmarku a přišli ukázat něco ze
svého oboru. Návštěvníci se mohli seznámit s výrobou svíček ze včelího vosku, sbíjením a drátkováním
rámků a zatavováním mezistěn. K vidění byl taky celý nástavkový úl jako kompletní včelí obydlí. Na
ochutnání bylo nabídnuto několik druhů medu a samozřejmě kvalitní medovina z dílen našich včelařů.
K dispozici byla i propolisová tinktura a různé masti s propolisem. Věříme, že tyto akce se budou
opakovat každoročně a naši občané je budou hojně navštěvovat.
Krásné svátky vánoční a hodně štěstí v příštím roce přejí místní včelaři.

Myslivecký spolek Jasla Rokytnice
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám všem jménem Mysliveckého spolku Jasla Rokytnice radostně prožité vánoční
svátky se svými blízkými v příjemném klidu a sváteční pohodě. Do nového roku přejeme všem hodně
zdraví, životní energie, štěstí, dobrou náladu a hodně osobních i pracovních úspěchů. K tomuto všemu se
připojuje i pan farář Jan Kornek s Božím požehnáním pro všechny myslivce s rodinami a všechny občany
naší vesnice.
Myslivecký rok končí posledním březnem, kde se vše hodnotí a sčítá, tak jen malou bilanci.
Rok 2019 byl pro rokytenské myslivce dosti náročný a pracovitý. I přes velké úsilí se nám myslivna letos
nepodařila dokončit, protože jsme si na bedra naložili víc, než bychom unesli. V roce 2020 se pokusíme
myslivnu dokončit se slavnostním otevřením a pokřtěním panem farářem Janem Kornekem za
přítomnosti našich občanů. Tímto všechny srdečně zveme.
V letošním roce jsme zatím ulovili 3 ks vysoké zvěře,10 srnců,19 ks divočáků. Kdo z myslivců
uloví 20. kus černé zvěře, bude před celým kolektivem patřičně oceněn.
V České republice byl mor prasat sice odvolán, ale myslím si, že nemáme vyhráno, jelikož mor prasat
řádí jak v Polsku, Slovensku, tak v Maďarsku. Kůrovec řádí ve velkém i u nás, takže je třeba si poslední
vzrostlé smrkové jedince vyfotit, protože za 10 let je určitě neuvidíme. O řádění hrabošů na polích nebudu
raději ani hovořit. Příroda je v ohrožení. Věřme, že si se vším poradí jako vždy!
Na závěr chci ještě jednou poděkovat za vykonanou práci a pomoc všem členům Mysliveckého
spolku Jasla Rokytnice, obci, sponzorům, kamarádům jako Zdeňkovi Petrů za obkladačské práce na
myslivně a všem ostatním na dokončení stavby.
Závěrečné velké dík a provolávám: „Přírodě, lesu a lovu zdar!“
Pastorek Pavel, myslivecký hospodář
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Český červený kříž
Milí spoluobčané,
blíží se konec roku a rádi bychom Vás seznámili s naší roční činností.
Předem chceme popřát ke stému výročí založení celostátní organizace Českého červeného
kříže a přejeme jí mnoho aktivních členů.
V době Masopustu jsme chodili za fašanky, naším tématem byla ,,Voda“. Na fašankovém voze
jsme měli napsáno ,,Kdyby vody nebylo, nic by tady nežilo, když je člověk v chodu, potřebuje vodu“.
Masopustního průvodu se zúčastnilo mnoho krásných masek jako voda, sucho, slunce, vodní víly, rybář,
vodníci, vodnice, tučňák, beránek z nebe, laborant rozboru vody, hudební doprovod a ozvučení. Svačinu
a večeři nám připravily naše členky. Všem zúčastněným děkujeme.
Jako každý rok jsme zajistili zdravotní hlídku na hasičské soutěži ,,O pohár starosty obce“ na
Kochavci. Poděkování patří paní Ludmile Kostkové.
A po prázdninách jsme se vydali opět na Slovensko a to do Trenčína a lázní Piešťany. Nejprve
jsme navštívili trenčínský hrad a vyšlápli si schody do hradní věže.
Město Piešťany přiláká každoročně stovky návštěvníků a my jsme byli mezi nimi. Za hřejivého sluníčka
jsme se plavili po jezeře Sĺňava okolo Ptačího ostrova a zpět ke Kolonádnímu mostu. Tam jsme si dali
rozchod a každý trávil svůj čas po svém až do odjezdu ve večerních hodinách. Okolo celé kolonády jezdí
okružní vláček Piešťanský Expres, start byl od hotelu Balnea Grand na Kúpelném ostrově, trasa měla
jedenáct zastávek a mohli jsme kdekoliv vystoupit. Někteří využili možnosti se vykoupat v termálním retro
koupališti EVA. Na náměstí Svobody probíhal SeptemberFest a na nás čekalo víc jak 40 druhů piva,
bohatá kuchyně a různé dobroty k pivu. Mladší účastníci zájezdu využili možnosti si zajezdit na
motokárách v motokárové hale MONZA, která má délku dráhy 325 m, 12 zatáček a maximální rychlost 60
km za hodinu. Osm dospělých a deset dětí si užilo adrenalin v rychlé jízdě.
Naší tradicí je návštěva členek s přáním a drobných dárkem k jejich jubileím a výročím, letos
jsme navštívili i naše členky v Domově pro seniory v Loučce. Na konci roku starší členky dostávají
ovocný balíček s přáním do nového roku.
Na závěr si dovolíme pozvat všechny naše členky na výroční valnou hromadu, která se koná
mimořádně až v roce 2020 a to v sobotu 11.1.2020 ve 14.00 hodin ve Společenském domě.
Těšíme se na Vás a přejeme všem krásné a klidné prožití Vánoc a do nového roku 2020 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
ČČK Rokytnice
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Klub důchodců
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila s činností Klubu důchodců v Rokytnici za rok 2019.
Vánoce se k nám kvapem blíží a teplé dny, kterých jsme si letos opět užily nadmíru, jsou pro letošní rok
nenávratně pryč. Nyní nás čekají nejkrásnější svátky v roce, na které se všichni určitě moc těšíme,
hlavně na své blízké, rodinnou pohodu a neodmyslitelně i na dárky pod stromečkem.
My jsme se jako každý rok scházeli pravidelně téměř každý čtvrtek ve Společenském domě čp.
41. Práce již moc nezastaneme, ale dovolím si říct, že každá společně strávená chvilka nám pomůže
zapomenout na naše starosti a bolesti, které bohužel k našemu věku patří. I po tolika letech scházení si
máme opravdu vždycky co říct, ať už veselého nebo i smutného, jenž k životu neodmyslitelně patří.
Letošní rok jsme již po několikáté uspořádali zájezd do Kroměříže na výstavu Floria. V tomto roce
připadl na již tradiční zájezd na datum 5. května. Počasí nám přálo, takže se zájezd vydařil. Na výstavišti
bylo možné si zakoupit široké spektrum zboží a mnozí z nás této možnosti bohatě využili. Tento zájezd
by se nekonal bez podpory obecního úřadu, kterému bych tímto chtěla velmi poděkovat za podporu
našeho klubu v průběhu celého roku.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku pod
stromečkem a do nového roku štěstí, zdraví a osobní pohody.
Za Klub důchodců v Rokytnici Jaroslava Ščučinská

TJ Rokytnice, z.s.
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti při příležitosti konce roku seznámil s činností TJ Rokytnice.
Naše TJ má momentálně dvě družstva – muže a přípravku těch nejmenších. Muži hrají III. třídu skupinu
B. Po podzimní části soutěže jsou na 9.místě tabulky s 20 body a skórem 26:42. Neustále se potýkáme
s nedostatkem hráčů a to se pak odráží při výsledcích v některých zápasech.
Přípravka hraje taky soutěž a začíná se jim pomalu dařit. Dvakrát se zúčastnili doprovodu
ligových hráčů před utkáním v jarní části soutěže v Uherském Hradišti a na podzim ve Zlíně. Je to pro ně
velký zážitek a v poločase si zahrají menší „přáteláček“. Je jenom škoda, že se nám doposud nepodařilo
sehnat více trenérů. Při počtu 19 dětí jsou dva trenéři málo.
Uspořádali jsme již 28.ročník Memoriálu Františka Baklíka, zajistili zdárný průběh Anenské poutě.
Ve dnech 21.6. – 23.6.2019 se uskutečnil 46.ročník Setkání Rokytnic ČR v Rokytnici u Přerova.
Fotbalový turnaj v malé kopané měl velmi dobrou úroveň a naše TJ dobře reprezentovala obec. Po
výborných výkonech ve všech zápasech obsadila 1.místo. Je jenom velká škoda, že se tyto výkony
nepřenáší do soutěže III. třídy, kterou mužstvo hraje.
Členové naší TJ odpracovali při zvelebování sportovně kulturního areálu a při akcích pořádaných
obecním úřadem Rokytnice přes 450 hodin. Rád bych ještě poděkoval trenérům přípravky, děvčatům
v bufetu, Jiřímu Kollerovi za dopravu přípravky k zápasům a všem rodičům, že chodí v hojném počtu
podporovat své ratolesti.
Závěrem mi dovolte poděkovat taky všem fanouškům, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají při
činnosti naší TJ.
Výbor TJ Rokytnice přeje všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a hlavně hodně
zdraví a štěstí v roce 2020.
Jiří Zoller, předseda TJ Rokytnice, z.s.
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Sportovní klub Rokytnice, z.s. – stolní tenis
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vás v krátkosti seznámil s činností našeho klubu v roce 2019.
V pátek 4. ledna jsme sehráli odvetné přátelské utkání v Horné Súči. Našemu výběru se podařilo zvítězit
13:5.
20. března zemřel spoluzakladatel našeho sportovního klubu p. Zdeněk Bureš, který stál v sedmdesátých
letech taktéž u zrodu aktivní činnosti stolního tenisu v naší obci.
Počátkem dubna skončila sezóna 2018/2019 pro naše družstvo stolních tenistů celkovým vítězstvím v RS
3.tř., se ziskem 65 bodů a skórem 341:155. Na tomto úspěchu se podíleli tito hráči: Pavel Křek, Zdeněk
Bureš, Ivo Petrů, René Žalek, Jiří Ščuglík st., Zbyněk Šuráň, Michal Černý a na střídavý start hrající z SK
Slavičín Daniel Bureš.
6. dubna proběhla v místním sále XIX. řádná valná hromada SK Rokytnice za účasti 13 členů a 1 hosta.
Na programu byla volba předsedy klubu, výkonného výboru a kontrolní komise klubu na další čtyřleté
období.
22. června jsme se zúčastnili 15. ročníku turnaje ve stolním tenisu, který byl součástí 46. ročníku Setkání
Rokytnic ČR v Rokytnici u Přerova. V turnaji s historicky nejslabší účastí (3 družstva ze dvou Rokytnic)
zvítězilo naše družstvo Vlára „A“ ve složení Petr Malatinský, Michal Bureš, Vlastimil Bureš, po výhře 5:0
nad naší rezervou Vlára „B“( René Žalek, Daniel Bureš, Antonín Hradilík) a 5:3 nad výběrem Rokytnice
nad Rokytnou. V boji o 2. místo Vlára „B“ těsně prohrála s Rokytnou 4:5. Do sezóny 2019/2020 jsme
přihlásili jedno družstvo. Z našeho klubu přestoupil do Bohuslavic nad Vláří René Žalek a postupem
našeho oddílu do vyšší třídy jsme přišli o výpomoc Daniela Bureše z SK Slavičín. Po polovině soutěže
v OS 2.tř. figuruje SK Rokytnice na 7. místě. Koncem srpna jsme se zúčastnili tradiční akce
Setkání na Peňažné. Koncem roku uspořádá náš klub jubilejní 20. ročník Vánočního turnaje.
pro mládež, registrované a neregistrované hráče o věcné ceny. V současné době má SK 20 členů.
(3 ženy, 17 mužů), z toho 7 je registrovaných.
Výkonný výbor SK Rokytnice, z.s. děkuje všem členům i činovníkům klubu za dosavadní práci a
přeje jim i všem spoluobčanům do nového roku 2020 všechno nejlepší, hodně zdraví a mnoho
sportovních i osobníc úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda SK Rokytnice, z.s.
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás krátce 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 z kraje roku jsme vypomohli s dopravou místních hráčů stolního tenisu na přátelské
utkání v Horné Súči. První víkend v novém roce proběhla 125. výroční valná hromada sboru. Jako čestní
hosté se účastnili starosta dobrovolných hasičů Zlínského kraje bratr ing.Josef Bernátik, starosta obce
Rokytnice bratr Antonín Goňa a náměstek starosty 15. okrsku bratr Jiří Guriczek. V tento významný den
předal starosta OSH Zlín bratr ing.Josef Bernátik nejvyšší vyznamenání titul Zasloužilý hasič našemu
bratru Františku Šebákovi. Na konci ledna jsme vypomohli při přípravách tradiční Kochavecké osmnáctky.
V letošním roce se dožil životního jubilea 80. let bratr František Argaláš. K tomuto jubileu mu přišli
poblahopřát zástupci sboru.
V jarních měsících proběhla údržba a příprava všech zásahových vozidel na povinnou kontrolu
STK. Někteří naši členové se účastnili různých školení odbornosti. Proběhl jarní a podzimní sběr
železného odpadu. Na Velikonoce jsme drželi čestnou stráž u Božího hrobu v kostele sv. Vojtěcha ve
Slavičíně. Bratři a sestry 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.
Byly předvedeny zásahové vozy s vybavením a veškerá technika sboru. Děti se blíže seznámily s
činností hasičů a odvezly se v zásahových vozech. V tento slavnostní den byl bratr Jaroslav Goňa
vyznamenán za celoživotní zásluhy pro sbor hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem. Okrsková soutěž
se letos konala na Petrůvce. Muži se umístili na 11. místě.
V letních měsících jsme se zúčastnili tradičního Setkání Rokytnic ČR, které letos proběhlo
v Rokytnici u Přerova. Umístění družstva mužů v soutěžích bylo následující: štafeta 3. místo, požární útok
5. místo a v netradiční disciplíně v rychlostním sání vody z kádě do stroje jsme získali 2. místo.
V odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení výsledků a po 15. hodině naše výprava zamířila k domovu.
Děkujeme všem členům naší výpravy, fanouškům a fanynkám, kteří nás burcovali k maximálním
výkonům. Letos jsme pořádali již 13. ročník pohárové soutěže O pohár starosty obce Rokytnice.
Letošního ročníku se účastnilo 8 družstev, z toho 2 družstva žen. Naši muži se umístili na 5. místě. Jsme
potěšeni z mezinárodní účasti družstev Horná Súča - Závrská. V srpnu jsme připravili 19. ročník
Mezinárodního setkání na Pěňažné.
V letošním roce měla zásahová jednotka celkem 7 výjezdů. Jednalo se o výjezdy k vyvráceným
stromům na místní komunikace v katastru obce. Dále jsme vyjížděli k likvidaci bodavého hmyzu v
blízkosti obydlí. V letních suchých měsících a při nedostatku vody jsme prováděli okysličení místního
rybníku Hajnice. Jako nejnáročnější výjezd letošního roku byl požár travního porostu a mladého
smrkového lesa na pomezí katastrů obcí Rudimova a Pitína (tzv. Vasilsko). Po celý rok fotbalové sezóny
náš sbor vypomáhal s dopravou na mistrovská utkání našich mladých fotbalistů. Na Martinské hody jsme
uspořádali hodovou zábavu pro širokou veřejnost. K tanci a poslechu hrála skupina Fromus. Potěšila nás
účast místních. Jako každoročně jsme se podíleli na rozsvicování vánočního stromu.
Závěrem Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v následujícím roce.
Děkujeme všem, kteří celý rok obětavě pomáhali našemu sboru.
Jiří Koller, jednatel sboru SDH
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Společenská kronika
Úmrtí
Pan Petr Berecka
Pan Vlastimil Bureš

Vzpomínáme
Dne 25. října 2019 by se dožil 90. let pan Josef Starý.
Stále na něj vzpomínají manželka, syn Petr a dcera Helena s rodinou.

Dne 12. října 2019 jsme si připomněli
15.výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Bohuslava Kosteleckého z Rokytnice.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Dne 1. ledna 2020 si připomeneme 6. výročí úmrtí
pana Jaroslava Ptáčka.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Karla a Jaroslava s rodinami.

Dne 9. ledna 2020 si připomeneme
1.výročí úmrtí mého milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Jaroslava Urbaníka.
S láskou a úctou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn s rodinou, dcery a rodiče.

Betlémské světlo
Přijďte si vyzvednout Betlémské světlo a naladit se na vánoční atmosféru se SKAUTY
v neděli 22. prosince 2019
Rokytnice – Kaple sv. Anny 15.55 – 16.25 hod.
Kochavec – Kaple sv. Cyrila a Metoděje 16.40 – 17.10 hod.
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Zprávy z mateřské a základní školy
Až jehličí zavoní a až svíčky zaplanou, srdce spolu zůstanou.
Narozením Ježíškovým, tímto krásným časem snovým, nový čas nám nastává.
Ať radost a světlo prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc,
ale také všechny chvíle nového roku 2020!
Hýřivé barvy podzimu, kterými nás příroda udivovala, se dávno vytratily. Poznání, že dny jsou
stále kratší a země se zahaluje do temného roucha dlouhých nocí, dává tušit příchodu bělostného
období – zimy. Nastává čas, kdy si zkřehlými prsty zapínáme i ten poslední knoflík na kabátě a
Vánoce už nám cinkají na dveře.
Ale pojďme se ještě podívat, co vše se událo v mateřské a základní škole za poslední dva
měsíce.













Dne 5.11.
jsme zase jeli tvořit
do DDM Slavičín. I tentokrát školáci
i předškoláci překvapili svým
zájmem o keramické tvoření, při
kterém se
s velkým nasazením
pustili do obkreslování šablon,
jemného tvarování nebo uhlazování
okrajů výrobků. Práce se nám hezky
dařila a 20.11. jsme si mohli přijet
výrobky glazurovat. Po druhém
vypálení v peci jsou výrobky hotové
a nás těší leskle vyhlížející vánoční
svícínky pro naše nejbližší.
13. listopadu navštívily děti základní školy místní knihovnu. Paní Blanka Fojtíková pro ně
připravila zajímavé povídání o dobrodružné literatuře. Žáci si přečetli ukázky známých knih a
seznámili se také s novější dobrodružnou literaturou, jako je Harry Potter, Narnie, Kouzelný meč
a Alenčina dobrodružství v říši divů. Součástí programu byly také vědomostní soutěže.
Na neděli 17. listopadu bylo připraveno „vítání občánků“, na kterém nemohly chybět ani děti z MŠ
a ZŠ, kde vystoupily s básněmi a písněmi.
Rozsvícení vánočního stromečku se uskutečnilo v sobotu 30.listopadu před Obecním úřadem
Rokytnice. Předškoláčci si připravili pásmo s čertovskou, zimní a vánoční tematikou. Žáci
základní školy pokračovali na dané téma a zazpívali i několik krásných vánočních koled
za doprovodu elektrických kláves. Poté přišel Mikuláš 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.
V pátek 6.12. k nám zavítalo „Divadlo Horáková“ s maňáskovou „Vánoční pohádkou“, při které
se zejména ti mladší diváci skvěle bavili. Poté ještě naši mateřskou školu navštívil Mikuláš se
svou družinou. Prvotní strach ale brzy vystřídala odvaha a děti zazpívaly i zarecitovaly. Mikuláš
odměnil malé i větší školáčky drobnými ovocnými balíčky.
12. prosince to na škole krásně vonělo vánočním cukrovím. Děti přišly vybaveny vykrajovátky,
zástěrkou, válečkem. Zahrály si na opravdové cukráře. Hotové výrobky z lineckého těsta si
odnesly domů, aby se pochlubily svým rodičům.
Na středu 18. prosince byla připravena vánoční besídka pro rodiče dětí MŠ a ZŠ s posezením
u stromečku.
20.prosinec – poslední pracovní den tohoto roku – koledování malých i velkých školáků po
vesnici.
Koledy už znějí z dálky, zvěstují nám krásné svátky.
Svátky plné tajných přání, setkání a pousmání.
Na Vánoce každý z nás do dětství se vrací rád.
Kouzelné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2020 přeji Vám všem za kolektiv zaměstnanců a
dětí ZŠ a MŠ Rokytnice.
Zároveň děkuji touto cestou OÚ Rokytnice za celoroční spolupráci.
Dana Žálková, ředitelka školy
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Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 30. listopadu se v naší obci uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Po kulturním vystoupení dětí z mateřské a základní školy přišel Mikuláš se svou družinou, který
odvážným dětem nadělil bohatý balíček. Následovalo odpálení ohňostroje a pozvání na zabíjačkové
pochoutky. Všem, kteří se podíleli na organizaci této akce patří poděkování, především místním hasičům,
panu Spáčilovi za ozvučení, členkám Klubu důchodců za výborné koláčky, obsluze a dalším
dobrovolníkům, kteří připravili zabíjačkové pochoutky.
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Předvánoční jarmark
V neděli 1. prosince se ve Společenském domě čp. 41 v Rokytnici uskutečnil předvánoční
jarmark. Dvě desítky vystavovatelů (prodejců) nám nabídli opravdu nádhernou a pestrou podívanou.
Dokázali potěšit a zahřát dušičku nejednomu návštěvníkovi. Vystavovatelé nás přesvědčili, co všechno
dokážou vyrobit a hlavně, že řemeslo a ruční práce v našem kraji májí svoje místo.
Návštěvníci si mohli zkusit štěstí v tombole, či zahřát se vánočním punčem, anebo se jen tak
pokochat pohledem na krásné dekorativní výrobky. Po pernících paní Šebákové se jako obvykle jenom
zaprášilo. Nově přibylo i medové okénko a medovina měla taky své kouzlo. Na škodu je jen, že prostory
ve Společenském domě čp. 41 jsou přece jenom malinko stísněné a naše obec by si v budoucnu
zasloužila prostory větší. Ale i tak si myslím, že se akce vydařila a lidičkové se na sebe usmívali a tak by
to mělo být.
Jaroslav Pinďák
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