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2/2020
Když oves začne bělati,
přestane kukačka kukati.
Na strništi klásekzadrhne skřivanu hlásek.

Vyroste-li žito stoklasa,
uživí se sedlák i chasa,
naroste-li metlice,
neuživí se ani slepice.

Léto bylo pro naše předky především ve znamení prací na polích a v sadech, ale i dobou poutí, jarmarků
a her.
Dožínky nebo také dožínka, obžínky, dožatá nebo dožének byla slavnost spojená s radovánkami na počest
ukončení žní, při kterých se čeleď veselila na účet hospodáře. Příprava už začínala týden před dožínkami, kdy
začínala děvčata plést ohromný věnec z klasů obilí všeho druhu. S ním pak doprovázela poslední vůz, směřující
z pole do dvora. Věnec nesla obyčejně nejhezčí a hlavně nejvýřečnější žnečka. A ta odevzdávala věnec
hospodáři například s těmito slovy:
Vážený hospodářo,
přémite tento věneček,
vod poctivéch děveček!
Kolek klásečků,
toli másečků,

kolek zrneček,
toli měřeček,
kolek stopeček,
toli kopeček.

Ten den hospodyně uchystala svým žencům hojnou večeři, hospodář dal pivo nebo kořalku a slavnost
končila veselým zpěvem a tancem. Dožínkový věnec se dával na štědrý den slepicím, aby dobře nesly a kravám,
aby byly dojné. Mašli z toho věnce musela dostat děvečka.
(Úryvek z knih: Moravský lid, F. Bartoš 1892; Velká kniha lid. obyč. a nápadů, M. Bestajovský, 2019)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s prací zastupitelstva obce a obecního úřadu v prvním pololetí letošního
roku. Zastupitelstvo obce se sešlo na svých zasedáních v prvním půlroce celkem pětkrát. Těchto veřejných
zasedání se zúčastnilo 12 občanů. V tomto období zasedal třikrát finanční výbor, jedenkrát kontrolní výbor a
stavební výbor provedl osm místních šetření. Oblast kulturně - společenská je výrazně poznamenaná
koronavirem. Proto jsme mnohé kulturní a společenské akce zrušili. Po dohodě s představiteli naší partnerské
obce Horná Súča se nebude konat ani Setkání na Peňažné, které mělo proběhnout 22.8.2020.
Stavba „Silnice III/49518:Rokytnice“ je prakticky hotova. Nyní probíhají drobné dokončovací práce
u některých sjezdů k rodinným domům a čekáme na montáž 3 sloupů veřejného osvětlení směrem na Katloň.
Teprve poté bude zprovozněn rozhlas v části Horňansko v plném rozsahu.
Závěrem mně dovolte, abych Vám popřál příjemně prožitou dovolenou a školákům hezké prázdniny.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XV. zasedání, konaném dne 28.2.2020 mj.:
-

-

schválilo směnu nemovité věci – pozemku p.č. 1310 o výměře 1 813 m², vlastník Obec Rokytnice,
Rokytnice 58, 763 21 Slavičín za nemovité věci - pozemek p.č. 2203/3 o výměře 608 m², pozemek p.č.
2203/4 o výměře 64 m² a pozemek p.č. 2203/6 o výměře 318 m², vlastník Česká republika, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov.
schválilo pořízení kamerového systému na ČOV.
schválilo Smlouvu o dílo – servisní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21
Slavičín a TopolWater s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav.
ZO Rokytnice na svém XVI. zasedání, konaném dne 17.4.2020 mj.:

-

schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro SK Rokytnice, z.s. ve výši 16 000,Kč.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro TJ Rokytnice, z.s. ve výši 85 000,Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2020 pro ČČK Rokytnice ve výši 8 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2020 pro Klub důchodců Rokytnice ve výši 6 000,Kč.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro SR při ZŠ a MŠ Rokytnice ve výši
15 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2020 pro Český svaz včelařů, z.s. ve výši
5 000,- Kč.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 Mysliveckému spolku Jasla. Rokytnice
ve výši 15 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2020 Kroužku dovedných rukou ve výši
1 000,- Kč.
schválilo neinvestiční příspěvek na provozní výdaje ve výši 230.000,- Kč příspěvkové organizaci Základní
a mateřská škola Rokytnice, okres Zlín.
schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2020.
schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Rokytnice na období 2021 – 2022.
ZO Rokytnice na svém XVII. zasedání, konaném dne 29.5.2020 mj.:

-

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené starostou obce.
schválilo přijetí úvěru k účelu financování projektu: Silnice III/49518: Rokytnice.
schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2091/2020/STR uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín a obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Rokytnice.
schválilo zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 2238/7. Jedná se o pozemek před
Hospodou za lávkou, který je vydlážděný žulovou dlažbou.
schválilo zařazení území obce Rokytnice do územní působnosti MAS Bojkovska, z.s. na programové
období 2021 – 2027.
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
- Kalendář společenských a kulturních akcí na rok 2020
-

25.7.
26.7.

29. ročník fotbal. turnaje Memoriál Františka Baklíka + zábava se skupinou CINDY
Anenská pouť v Rokytnici

Zlínský kraj poskytl investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 950 000,- Kč
na realizaci projektu: Chodník u Silnice III/49518.
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Velká voda

V sobotu 13.června 2020 se přehnaly po celém okolí přívalové deště, které
zvedly hladiny potoků a potůčků. Na našem vodním toku Rokytenka byl vyhlášen
II. povodňový stupeň. Postihnuty byly i některé části Rokytnice a Kochavce.
Rychlý zásah naší jednotky SDH a mnohých dobrovolníků pomohl ke zmírnění
následků škod na majetku občanů. Za to jim všem děkujeme.

Zprávy z knihovny
Vážení čtenáři,
obecní knihovna v Rokytnici i obecní knihovna na Kochavci budou o prázdninách otevřeny v obvyklých dobách.
V Rokytnici v pátek od 15:30 do 18:30 hod. a na Kochavci v neděli od 16.00 do 18.00 hod.
Do knihoven byl přivezen nový výměnný soubor knih z krajské knihovny.
Blanka Fojtíková, knihovnice

……………………………………………………………………………………………………………
Pozvánka na Pohádkovou noc v knihovně
Akce začne v pátek 31. července 2020 od 19.00 hod. v knihovně v Rokytnici
Přidáte se také?
Přihlášky si vyzvedněte a odevzdejte v knihovně nebo u paní Blanky Fojtíkové na obecním úřadě.

Společenská kronika
Narození
Monice a Martinovi Burdovým, syn Filip
Lence Jančaříkové a Ondřeji Hyžíkovi, dcera Dagmar

Sňatky
Markéta Sedlářová a Luděk Čaník
Lubomír Gregušiak a Renata Raková

Úmrtí
Pan Antonín Kostka
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Vzpomínáme
Dne 5.června 2020 by se dožila 85 let naše maminka paní Alena Petřkovská
a 31.července 2020 vzpomeneme 18 let od jejího úmrtí.
Vzpomínáme také na tatínka pana Josefa Petřkovského,
od jehož úmrtí uplynulo 5 let.
Za vzpomínku děkují rodiny Gbelcová, Petřkovská a Zatloukalová.

Dne 16.července 2020 si připomeneme 25. výročí úmrtí
pana Karla Argaláše
a 10.srpna 2020 uplyne 20 let od úmrtí paní Marie Argalášové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Marie, Eva, Alena a Jaroslava s rodinami.

Dne 17.července 2020 uplyne 3.výročí od úmrtí
pana Tibora Krasňanského.
Stále vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 18. června 2020 jsme si připomněli 4. 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 14. července 2020 si připomeneme 7. výročí úmrtí
paní Ludmily Ptáčkové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Karla a Jaroslava s rodinami.
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Zprávy ze školy
Letošní školní rok byl na jaře poznamenán pandemií onemocnění COVID-19. Na základě vyhlášení
nouzového stavu Vládou ČR byly základní školy uzavřeny dne 11.3.2020 a naše mateřská škola se po dohodě
paní ředitelky a zřizovatele uzavřela v pondělí 16.3.2020. Ke znovuotevření MŠ a ZŠ došlo 25.5.2020.
Po pandemii nastoupilo do mateřské školy 12 dětí a v základní škole usedli do lavic všichni žáci, tedy 23 dětí.
Po znovuotevření základní a mateřské školy bylo nutno dodržovat zpřísněná hygienická pravidla. Ve škole
žáci seděli v lavici po jednom a o přestávkách museli nosit roušky, což se netýkalo dětí ani učitelek v MŠ.
Všechny děti byly poučeny, jak si správně umývat ruce, k čemuž používaly antibakteriální mýdlo. Školnice
byla také poučena o nutnosti velmi časté desinfekce povrchů. Dětem byla také měřena tělesná teplota (zakoupen
nový bezkontaktní teploměr). Při výskytu zvýšené teploty byli okamžitě kontaktováni rodiče. Činnosti s dětmi
probíhaly dle obvyklého plánu, ale úkolem bylo trávit co nejvíce času při pobytu venku.
Zároveň se nesměly konat žádné veřejné akce. Z toho důvodu byl zrušen školní výlet, návštěva zábavního
parku Galaxie, návštěva dopravního hřiště v Malenovicích. Nekonal se ani plavecký výcvik v Luhačovicích.
Taktéž se neuskutečnil obvyklý táborák na závěr školního roku a divadlo ve Zlíně - Vodník Česílko.
Mgr. Kateřina Gbelcová, učitelka mateřské školy
I přes všechny problémy, které nastaly, bych chtěla popřát jak malým, tak i velkým školákům hodně úspěchů
do nového školního roku. Dále bych chtěla poděkovat za spolupráci všem kolegyním a zastupitelům Obce
Rokytnice.
A Vám všem přeji pokud možno léto plné sluníčka, radosti, pohody a odpočinku.
Na závěr
Nový školní rok 2020 - 2021 začíná v úterý 1. září 2020. V ZŠ usedne do lavic 17 žáků. Provoz mateřské
školy, do které je přihlášeno k 1.9.2020 17 dětí, bude také obnoven v tento den, a to od 6.30 -15.20 hodin.
Dana Žálková, ředitelka školy
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Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
V neděli 5.července 2020 se konala na Kochavci
tradiční Cyrilo – Metodějská pouť. Mši svatou u kapličky
sloužil štítenský pan farář Andrzej Bystrzycki, který
připomněl 110.výročí položení základního kamene této
kapličky. Dechová hudba Záhorovjané provázela poutníky
nejen při mši svaté, ale také jim zpestřila odpoledne na
místním výletišti. Večer pokračoval diskotékou s DJ
Lubomírem Spáčilem.
O občerstvení, včetně zvěřinových specialit, se
postarali myslivci z Rokytnice. Organizačně pouť zajistila
Obec Rokytnice.

TJ Sokol Rokytnice srdečně zve všechny občany na

ANENSKOU POUŤ
Program:

Sobota 25.7.2020:
Taneční zábava se skupinou CINDY ROCK
Neděle 26.7.2020:
11:00 – Mše svatá v místní kapli sv.Anny
12:00 – Koncert dechové hudby Záhorovjané na návsi
15:00 – Posezení u piva na místním hřišti
Občerstvení zajištěno.
Program se uskuteční za každého počasí.

TJ Sokol Rokytnice Vás srdečně zve
na 29. ročník fotbalového turnaje

Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 25. července 2020 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Od 20:00 taneční zábava se skupinou CINDY ROCK
Srdečně zvou pořadatelé.
Občerstvení zajištěno.
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Tel./Fax.: 577 310 172

web: www. rokytnice.org
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e-mail: ou-rokytnice@seznam.cz

