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Kolik dnů v říjnu uplyne do prvního deště,
po tolik dnů i v zimě bude pršet ještě.

Čím déle v říjnu zachová strom list,
Tím delší zimou můžeš býti jist.

Podzim je roční období, kdy se všichni připravují na zimu. Už v dávných dobách, kdy lidé neznali
supermarkety, se v těchto měsících snažili získat co nejvíce potravy. A to nejenom
lovem zvěře, ale také sklízením ovoce a zeleniny, které jim pomohlo přežít zimu.
Proto není divu, že např. k ovocným stromům měli naši předci velikou úctu. Věřili, že
každý plodící strom má duši, stejně jako člověk. Zřejmě proto se zachovalo velmi
mnoho pověr a zvyků spojených se stromy. Ty méně známé tradice si můžeme
připomenout, ty odvážnější z Vás si je může i vyzkoušet.
Tak například se věřilo, že by strom plakal po celý rok, pokud by mu někdo při
česání ovoce ulomil větvičku. Proto při sklízení ovoce všichni dávali velký pozor, aby
stromu neublížili. Při česání ovoce se mělo zpívat, aby nebylo stromu smutno.
Smutný strom by prý nepřečkal zimu.
Nerodil-li strom žádné ovoce, mohl za to prý had, který žil v jeho kořenech a
ubíral mu vláhu. Aby se hospodář hada zbavil, měl prý pod strom zakopat uhynulé
slepé kotě či štěně.
Mnoho pověr a zvyků bylo spojeno s česáním především mladých stromků:
Na Moravě na Bzenecku podle jedné z pověr první ovoce ze stromku utrhnout žena, a to proto, aby
v dalších letech hodně rodil. Na Hradecku bývalo zvykem, že první ovoce rozdal hospodář žebrákům a tím si prý
zajistil dobrou úrodu na další roky. Také se při sklizni nechával jeden plod na stromě. Takový plod se nazýval
„zapomněla“. Zapomělka se nesměla sníst. Kdo by jí přece jen snědl, byl by od té doby na vše zapomínal.
„Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce.“

Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku bych Vás rád seznámil s prací zastupitelstva obce a obecního úřadu v právě
končícím prvním roce nového volebního období. Co se nám podařilo a co naopak ne?
V zimních měsících jsme zabezpečili údržbu místních komunikací. Ve Společenském domě čp. 41 jsme
zprovoznili sociální zařízení ve II. nadzemním podlaží a dovybavili kuchyňku. V této budově byla rovněž
vyměněna veškerá okna a dveře. Ve středu obce byly dokončeny terénní úpravy na návsi a byl dobudován
chodník směrem na Dvořisko. K ukončení tohoto projektu stále schází pořízení a zabudování nové autobusové
čekárny. Všech 9 pokojů v Penzionu na Kochavci bylo vybaveno kuchyňskými linkami a do dvou pokojů byl
zakoupen rovněž nábytek. V prázdninových měsících byla provedena Rekonstrukce střechy základní a mateřské
školy v celkových nákladech 816.000,- Kč, z čehož činila dotace poskytnutá Zlínským krajem 400.000,- Kč.
Koncem prázdnin bylo rovněž vybudováno dětské hřiště na Kochavci. Tady poskytlo dotaci ve výši 132.000,- Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj a částku 40.000,- Kč poskytlo Občanské sdružení fun – mates Rokytnice. Další
dotace poskytnuté Zlínským krajem ve výši 30.000,- Kč a 20.000,- Kč byly na uspořádání 38.ročníku Setkání
Rokytnic ČR a 11.ročníku Setkání na Peňažné. Nad oběma těmito akcemi převzal záštitu hejtman Zlínského
kraje MVDr. Stanislav Mišák. Ministerstvo kultury nám poskytlo příspěvek na pořízení nových počítačů do
knihoven v Rokytnici a na Kochavci ve výši 22.000,- Kč. Průběžně rovněž čerpáme příspěvky na úhradu
mzdových nákladů občanů, kteří jsou u obce zaměstnáni na Veřejně prospěšné práce. Z obecního rozpočtu
dlouhodobě přispíváme nemalými částkami na provoz základní a mateřské školy. Hradíme za školu veškeré
energie, telefony, přispíváme na učební pomůcky, provádíme údržbu budovy školy, školní zahrady a školního
hřiště. Podílíme se na organizaci nebo sami organizujeme všechny tradiční kulturně – sportovní akce, jako
Setkání s důchodci, Rozsvícení vánočního stromu, Dětský karneval, Obecní ples, MDŽ, vítání občánků, stavění a
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kácení máje, hasičská soutěž O pohár starosty, konaná na Kochavci, Anenská a Cyrilometodějská pouť,
Setkání na Peňažné.
V nejbližší době chceme zahájit práce na akci Revitalizace nádrže Hajnice (odbahnění rybníka). Dále
připravujeme výměnu oken a dveří v bývalé hasičské zbrojnici na Kochavci (v současnosti je zde provozován
obchod), vydláždění předprostoru před hasičskou zbrojnicí v Rokytnici zatravňovací dlažbou a stavební úpravy
verandy před knihovnou v budově čp. 41. Na příští rok připravujeme vybudování infrastruktury ke stavebním
pozemkům v lokalitě Lůžek. Výhledově chceme opravit chodník od základní školy směrem k firmě ZKL a místní
komunikace Na Kráčiny a Malá strana.
Co se nám v této chvíli nedaří je administrace spojená s vyřízením územního rozhodnutí na stavbu
kanalizace a ČOV. Nicméně na tom intenzivně pracujeme. Slíbili jsme rovněž umístění laviček v ulici Kochavecká
– realizace na jaře.
Je jistě ještě mnoho problémů, které by bylo třeba řešit. Všechno se ovšem odvíjí od přidělené výše
finančních prostředků. Současné zastupitelstvo nechce slibovat nesplnitelné, chceme realizovat pouze takové
akce, které můžeme financovat z obecního rozpočtu, za podpory různých státních a evropských dotací.
Antonín Goňa, starosta

ZO Rokytnice na svém IX. zasedání, konaném dne 21.7.2011 mj.:

-

schválilo zprávu o hospodaření obce Rokytnice za období 1 – 6/2011
schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
D/1456/2011/KH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
D/1457/2011/KH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
schválilo rozpočtová opatření č.2/2011
schválilo Darovací smlouvu účelově vázanou o poskytnutí finanční částky ve
zakoupení herních prvků pro dětské hřiště na Kochavci. Dárce je Občanské
Rokytnice, 763 21 Slavičín

Zlínského kraje č.
Zlínského kraje č.

výši 40.000,- Kč na
sdružení fun-mates,

ZO Rokytnice na svém X. zasedání, konaném dne 27.9.2011 mj.:

-

-
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schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 599 o výměře 96 m a p.č. 601/2 o výměře 40 m
v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína
neschválilo odprodej obecních pozemků p.č. 1990/69, 1990/70, 1990/71, 1990/72, 1990/7, 1990/8,
1990/33, 1990/9 v lokalitě za firmou ZKL Praha z důvodu nevybudované příjezdové komunikace
schválilo zveřejnění záměru na směnu pozemků v Obci Rokytnice v katastrálním území Rokytnice u
Slavičína:
2
2
2
Pozemky p.č. 634/21 o výměře 590 m , p.č. 514 o výměře 276 m , p.č. 634/156 o výměře 1319 m , p.č.
2
2
st. 265/2 o výměře 46 m a část pozemku p.č. 820 o výměře cca 5800 m (celková výměra bude
stanovena po geometrickém zaměření), vlastník Obec Rokytnice za pozemky p.č. 722/1 o výměře 4099
2
2
2
2
m , p.č. 722/3 o výměře 1207 m , p.č. 722/4 o výměře 193 m , p.č. 722/5 o výměře 1413 m a p.č. 722/6
2
o výměře 1205 m , vlastník TVD – Technická výroba a.s., Rokytnice 203, 763 21, Slavičín
bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice, příspěvkové organizace, Rokytnice 100,
763 21 Slavičín ve školním roce 2010 -2011
uděluje výjimku ZŠ a MŠ Rokytnice dle §6 školského zákona
schválilo rozpočtová opatření č.3/2011
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2011 – 2012
schválilo zveřejnění záměru na pronájem obecních pozemků v Obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u
Slavičína za účelem zemědělského využití:
2
2
část pozemku p.č. 267/3 o výměře 156 m , část pozemku p.č. 277/17 o výměře 115 m , část pozemku
2
2
p.č. 293/18 o výměře 192 m , část pozemku p.č. 293/20 o výměře 19 904 m , část pozemku p.č. 388 o
2
2
2
výměře 3 730 m , část pozemku p.č. 406 o výměře 109 m , část pozemku p.č. 407 o výměře 49 383 m ,
2
2
část pozemku p.č. 441/1 o výměře 14 667 m , část pozemku p.č. 441/2 o výměře 8 043 m , část
2
2
pozemku p.č. 464/1 o výměře 46 m , část pozemku p.č. 464/2 o výměře 325 m , část pozemku p.č.
2
2
468/1 o výměře 1 661 m , část pozemku p.č. 468/3 o výměře 13 m , část pozemku p.č. 468/12 o výměře
2
2
2
457 m , část pozemku p.č. 1318/21 o výměře 91 m , část pozemku p.č. 1972/11 o výměře 359 m , část
2
2
pozemku p.č. 2207/3 o výměře 15 m , část pozemku p.č. 2210/1 o výměře 8 m , část pozemku p.č. 2220
2
2
2
o výměře 206 m , pozemek p.č. 278/3 o výměře 254 m , pozemek p.č. 389 o výměře 1 683 m ,
2
2
pozemek p.č. 403 o výměře 338 m , pozemek p.č. 404 o výměře 317 m , pozemek p.č. 405 o výměře
2
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2

345 m , pozemek p.č. 408 o výměře 140 m , pozemek p.č. 411 o výměře 3 489 m , pozemek p.č. 412 o
2
2
výměře 230 m , pozemek p.č. 478/1 o výměře 120 m
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu – aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí pro
zakázku „Rokytnice – kanalizace a ČOV“ uchazeči Hydroprojekt cz a.s., Minská 18, 616 00 Brno, za cenu
114.000,-Kč včetně DPH
bere na vědomí studii využití území – plocha k dočasnému skladování stavebního materiálu, investor
TVD – Technická výroba a.s., Rokytnice 203, 763 21 Slavičín
rozhodlo provedení zateplení bývalé hasičské zbrojnice na Kochavci (výměna dveří a oken, zateplení
stropu) ve výši do 50.000,- Kč

Obecní úřad informuje
-

Kulturně společenské akce
19.listopadu 2011 – Setkání s důchodci – hraje Ladislav Beran
3.prosince 2011 – Rozsvícení vánočního stromu

-

Kurz pedigu
V sobotu 26.listopadu 2011 se uskuteční od 14:00 hodin ve Společenském domě čp. 41
kurz pedigu – pletení ošatek, košíků, ozdob… Cena dle výrobku je 100 – 150,- Kč.
Zájemci, ať se přihlásí co nejdříve na obecním úřadě (počet míst je omezen),
nejpozději do 31.října 2011.

-

Divadlo
Obecní úřad pořádá v prosinci 2011 zájezd do Slováckého divadla Uherské Hradiště na divadelní
představení Rychlé šípy. Předběžný termín konání je stanoven na 9. prosince 2011.
Zájemci hlaste se už nyní na obecním úřadě.

11. ročník setkání na Peňažné
Stejně jako v minulých deseti letech, tak i letos se 20.srpna 2011 uskutečnil již 11. ročník Mezinárodního
česko-slovenského setkání na Peňažné. Počasí bylo „vrtkavé“ a mnozí ho také podcenili. Horko v obcích a v lese
pak chladný větřík způsobili, že účastníci, kteří se nedostatečně oblekli, museli svou účast po několika hodinkách
vzdát. Přesto byla účast jako v minulých letech nemalá. Po oficiálním úvodu a připevněním pamětní desky, mělo
velký ohlas vystoupení lidového vypravěče Franty Uhra z Lanžhota. Netradiční vystoupení zpestřovala svým
programem dechová hudba Chabovienka z Horné Súče, která hrála až do pozdních hodin. Po programu různých
soutěží, jak pro děti, tak pro dospělé následovala volná zábava. Někteří obdivuhodně opět vydrželi do časných
ranních hodin.
Jelikož Setkání na Peňažné není jen bezstarostné posezení, je to i příprava samotného místa setkání, prodej
občerstvení a úklid po akci. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na výše uvedeném podíleli v rámci svého
volného času. Byli to zejména členové Sboru dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Sportovního klubu stolních tenistů,
Luboš Spáčil jako moderátor a obsluha ozvučení a ostatní dobrovolníci.
Věříme, že „vrtkavé“ počasí neodradí zájemce příští rok a v hojném počtu se opět zúčastní 12.ročníku
v roce 2012 (předposlední srpnovou sobotu).
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Společenská kronika
Vzpomínáme
Dne 9. listopadu 2011 vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana
Ing. Ladislava Findoráka z Rokytnice.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a ostatní příbuzenstvo.

Úmrtí
Josef Hrnčiřík

Zprávy z knihovny v Rokytnici
Místní knihovna Rokytnice Vás srdečně zve na strašidelné odpoledne

Dýňová strašidla
Kdy: 4.listopadu 2011 v knihovně v Rokytnici
Program:

17:00 výroba dýňového strašáka
18:00 lampiónový průvod

Co si vzít sebou?
Strašidelnou masku
Dýňového strašáka nebo papírový lampión

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
V rámci programu Zkvalitnění služeb knihovny jsme letos získali za přispění dotace z VISK3 na rok 2011
Ministerstva kultury ČR dva nové počítače a proto můžeme v měsíci listopadu pro zájemce připravit tyto akce:
1.
2.
3.
4.

týden:Internetová školička pro seniory – seznamka s internetem pro seniory
týden:Děti na internetu – internetové lekce o zajímavých webových stránkách
týden:Seznamka s E-knihou – lekce o elektronických knihách na internetu
týden:Knihovna na internetu – internetové lekce pro veřejnost o nových webových stránkách knihovny,
součástí bude i prezentace on-line katalogu

Akce budou probíhat současně v obou knihovnách, jak v Rokytnici, tak na Kochavci.
Zájemci se můžou hlásit do konce měsíce října v knihovnách.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Věra Urbanová, Blanka Fojtíková a Jana Poláštíková
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Humanitární akce pomoc pro Indii
Zájemci, kteří se chtějí zapojit do humanitární akce pomoc pro Indii, kterou organizuje brněnská nadace
sv. Františka s Assisi - pletení obvazů pro malomocné se mohou hlásit u paní Blanky Fojtíkové v knihovně.
Přízi zabezpečíme.
3/2011
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Zprávy ze školy
Prázdniny jsou za horami, už je konec, už je to!
Učebnice popadneme, zapomeneme na léto.
Zvonek zvoní, už je škola! K nové práci už je čas.
Vše uteče jako voda, prázdniny tu budou zas!
Prázdniny utekly jako voda, ostatně jako každý rok, navíc počasí v měsíci červenci nám vůbec nepřálo, ale za to
jsme si všichni užili krásného prosluněného měsíce září.
A jako na všech školách začal ve čtvrtek 1. září 2011 nový školní rok i v ZŠ a MŠ Rokytnice. Slavnostního
zahájení se zúčastnili rodiče prvňáčků a také pan starosta Antonín Goňa, který přišel povzbudit nejen prvňáky,
ale také ostatní žáky a popřál jim hodně úspěchů v tomto školním roce.
V tento den, tedy 1. září 2011 usedlo do školních lavic na naší Základní škole v Rokytnici 17 žáků 1. - 5. ročníku,
kteří jsou rozděleni do dvou tříd. V první třídě vyučuje paní učitelka Mgr. Andrea Furmanová a ve druhé třídě
bude opět vyučovat paní učitelka Zdena Bartlová, která pracuje také jako vychovatelka školní družiny na
zkrácený úvazek.
V mateřské škole bylo k novému školnímu roku přihlášeno 13 dětí a vyučují zde paní učitelky Dana Žálková a
Ivana Fojtíková, která nastoupila k 1.9.2011 na zkrácený úvazek.
O výbornou stravu se po celý školní rok postará paní kuchařka Hana Goňová a školnicí naší školy zůstává paní
Eva Hyžíková.
Co nás čeká v novém školním roce?
V mateřské škole proběhne výchovně vzdělávací činnost podle Školního vzdělávacího programu „ Já a moje
školička “. V základní škole se nadále vyučuje dle ŠVP „ Čarovný rok ve škole“. Oba jsou schválené ČŠI a také
do obou ŠVP mají rodiče možnost kdykoliv nahlédnout. V mateřské škole visí ŠVP v šatně dětí na nástěnce a
v základní škole si jej rodiče mohou vyžádat a prohlédnout.
Po obědě je pro žáky připraven pobyt ve školní družině.
Nepovinným předmětem na škole zůstává výuka náboženství – vyučuje paní učitelka Nádvorníková a cvičení
z jazyka českého, který vyučuje paní učitelka Andrea Furmanová.
Logopedickou péči zajišťuje paní Kútná ve Slavičíně.
Dále je pro žáky opět připraven „kroužek dovedných rukou“, mimochodem nejen pro děvčata, a to od měsíce
října, který povedou paní Katka Goňová, Marie Pinďáková, Jana Poláštíková a Věra Slámečková.

Sice už máme jeden překrásný měsíc za sebou, ale já bych se přesto ráda vrátila
k organizaci již běžícího školního roku 2011 – 2012.
Co se už událo?
„Sklízíme plody podzimu “ oslava „ jablíčkového dne “ se na naší škole stala již tradiční součástí začátku školního
roku. Nejinak tomu bylo i v pátek 16. září 2011.
Celému podzimnímu dni předcházely přípravy dekorací, ozdob, batikování triček a malby výkresů našich žáčků, a
to jak malých, tak i velkých. To vše v jablíčkovém a podzimním stylu. Do příprav se zapojily dokonce i některé
maminky, které se pochlubily svými ovocnými koláči a ruku k dílu přiložilo i počasí, které nám přichystalo opravdu
krásné sluníčkové jak dopoledne s malými i většími školáky, tak i odpoledne s rodiči a jejich dětmi.
Tento den jsme využili společně se ZŠ a MŠ Šanov pozvání pana starosty Antonína Goni a pracovnic Veronica
Hostětín do genofondového sadu v Rokytnici. Obě školy i pracovnice centra Veronica Hostětín se podílely na
přípravě programu pro děti. Každé z dětí získalo losováním barevného ptáčka, jehož barva potom rozhodla o
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zařazení do soutěžního družstva. Jednotlivé skupinky dětí „ poletovaly “ po sadu a po splnění úkolu na daném
stanovišti / celkem bylo připraveno 8 soutěží / získaly nalepovací pírko pro ptáčka. Na závěr herního dopoledne
byli všichni soutěžící odměněni speciální medailí a sladkostmi.
Příjemně strávené dopoledne pokračovalo od 15 hodin na školním dvorku za přítomnosti rodičů dětí ochutnávkou
moučníků, které připravily maminky dětí a paní kuchařka Goňová. Za tyto chutné ovocné koláče byly maminky
odměněny a naši žáci nepřišli také zkrátka. „Odborná porota “ vyhodnotila jejich nejlepší práce za celý týden, ve
kterém se snažili mimo jiné i o využití přírodního materiálu ve výtvarné činnosti na téma „podzim“ a „ jablíčkový
týden“. Odpoledne završil přednáškou pan J. Němec, který nám všem povyprávěl zajímavosti o genofondovém
sadu – „Genofondový sad za humny“ – co a k čemu je genofondový sad?
Hezký, příjemný a slunečný den jsme ukončili posezením s rodiči a dětmi u táboráku. Já sama jsem měla
z tohoto celodenního programu velmi příjemný pocit a myslím, že určitě i naše děti a jejich rodiče. Ještě bych
chtěla touto cestou pochválit maminky, které se zapojily do pečení skvělých ovocných koláčů.

A co máme v plánu v nejbližší době – říjen až prosinec?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beseda s Policií ČR Slavičín – téma: šikana, kde si hrát?
v neděli 16. 10. ve 14,00 hodin vystoupí děti i žáci naší školy na OÚ Rokytnice při příležitosti „ vítání
občánků do života“.
určitě podnikneme vlastivědnou podzimní vycházku v případě slunného počasí
pokud bude přát počasí, uskutečníme společně s rodiči v odpoledních hodinách „drakiádu“, zakončenou
táborákem – na přání rodičů
žáci základní školy podniknou návštěvu místní knihovny – téma: „příběhy o zvířatech“
dále máme přislíbenou besedu s členkami ČČK v Rokytnici s názornými ukázkami 1. pomoci.
19. listopadu vystoupí malí i větší školáci v sále pro zdejší seniory
na sobotu 3. 12. 2011 je připraveno „rozsvěcování vánočního stromku“ před zdejším obecním úřadem,
kde určitě nebude chybět kulturní pásmo dětí a žáků MŠ a ZŠ Rokytnice
pak už to budou jen a jen přípravy na vánoční svátky a budeme se těšit na další školní a mimoškolní
aktivity v následujících měsících.

V závěru chci popřát veselé hraní mateřáčkům, samé jedničky školákům, pracovní pohodu celému kolektivu MŠ a
ZŠ Rokytnice, úspěšnou spolupráci jak s rodiči našich dětí a žáků, tak i se zřizovatelem – Obecním úřadem
v Rokytnici. Věřím, že je před námi devět měsíců radostné práce.
Vám všem přeji krásný zbytek babího léta.
Dana Žálková, ředitelka ZŠ a MŠ
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Rekonstrukce střechy budovy základní a mateřské školy
V měsíci srpnu byla dokončena rekonstrukce střechy budovy základní a mateřské školy.

Zlínský kraj poskytl na tuto akci dotaci ve výši 400.000,- Kč.

Dětské hřiště na Kochavci
V měsíci srpnu bylo vybudováno u Penzionu na Kochavci nové dětské hřiště. Náklady na tuto akci činily
189.636,- Kč.
Občanské sdružení fun-mates poskytlo na zakoupení herních prvků finanční dar ve výši 40.000,- Kč.
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo na tuto akci dotaci ve výši 132.000,- Kč.
Dětem a jejich maminkám přejeme příjemně strávený volný čas.
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Ubytování v Penzionu na Kochavci
Obec Rokytnice nabízí ubytování v nově zrekonstruovaném penzionu v místní části Kochavec.
Jedná se o ubytování ve dvou vybavených dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením a kuchyňkou.
Cena pronájmu činí 250,- Kč za osobu a noc.
Dalších šest pokojů se sociálním zařízením a kuchyňkou nabízíme k dlouhodobému pronájmu. Tyto pokoje
nejsou vybaveny nábytkem.
Cena za dlouhodobý pronájem jednoho pokoje je stanovena na 4.000,- Kč za měsíc. V ceně je zahrnuta spotřeba
vody a plynu. Navíc se platí za spotřebu el. energie dle skutečného odběru.
Kontakt: Obecní úřad Rokytnice, Rokytnice 58 tel. 577 343 652 mob. 603 290 688
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