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Když se o Štědrém večeru dívají slepice na hvězdy,
bude se jim hospodyně často dívat do hnízda. (Hodně ponesou)
Svítí-li v den Božího narození slunce jako zlato,
obilí bude drahé, měj za to.
Budú-li psi ve Vánoce zimú výti,
včely hojně medu budú míti.
Jsou-li na Vánoce světlé noce,
bude dost chleba i ovoce
Ani jsme se nenadáli a přiblížily se opět po roce vánoční svátky. Svátky, které by měly být především
pohodové a odpočinkové.
Už samotné slovo Vánoce v některých z nás vyvolává mnoho pocitů.
Vzpomínky na dětství, na vůni maminčiny kuchyně se všemi tradičnými dobrotami, na
domov provoněný jehličím, hořícími svíčkami, na tradiční vánoční zvyky a na rodinnou
soudržnost.
V letech dávno minulých byl Štědrý večer obestřen zvláštní mystikou. Všechno
to, co se na štědrý den dodržovalo od tradičních zvyků až po štědrovečerní večeři,
mělo svoje opodstatnění. Na stůl se prostřela bílá plachta, pod stůl lidé nastlali seno,
aby ho v příštím roce dost sklidili. Nohy stolu obepnuli řetězem v důvěře, že řetěz spojí
rodinu po celý příští rok. Na stůl položili všechno, co si přáli mít v bohaté úrodě
následujícího roku – pečivo z bílé i žitné mouky, vánočku a chléb, česnek proti
nemocem a zlým silám, med pro dobrotu srdce, sušené ovoce, houby a ořechy, což
vše mělo zajistit plodnost a hojnost. Na stole byly i klasy od všeho obilí a několik penízků pro štěstí. Jídla, která
se podávala, se lišila podle toho, ve kterém kraji se podávala. Nesměla chybět například: muzika (ovocná kaše),
štědrovka (vánočka nebo jakékoliv pletené pečivo), jáhelník (nákyp z jáhel), černý kuba (jídlo ze sušených hub a
krup), kapustnica (polévka), peřinky (buchtičky), pučálka (pokrm z napučeného hrachu).

Vážení spoluobčané,
poslední letošní číslo Zpravodaje občanů Rokytnice a Kochavce 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. Těšíme se snad všichni i na to, že se konečně v této
uspěchané době na týden zastavíme a v kruhu rodinném zavzpomínáme, co nám uplynulý rok přinesl dobrého i
zlého a že si vzájemně popřejeme, aby se nám v příštím roce dařilo alespoň tak dobře, jak v tom letošním.
Přeji Vám vážení spoluobčané jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem svým příjemné
prožití vánočních svátků. Do nového roku 2012 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 21.10.2011 mj.:
a)

b)
c)

Zastupitelstvo obce Rokytnice schválilo:
předložení žádosti o finanční podporu v rámci výzvy operačního programu příhraniční spolupráce SR –
ČR 2007 – 2013 za účelem realizace projektu „Spoloční bezpeční susedia“, jehož cíle jsou v souladu s
platným územním plánem obce
zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o nenávratný finanční příspěvek
financování projektu ve výši 10% z celkových oprávněných výdajů na projekt tj. ve výši 2.050,517 EUR
(kurz ECB EUR/CZK 24,563 Kč, říjen 2011)
2

2

-

rozhodlo o odprodeji pozemku p.č. 599 o výměře 96 m a pozemku p.č. 601/2 o výměře 40 m v obci
Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína

-

rozhodlo o pronájmu obecních pozemků a částí obecních pozemků v Obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u
Slavičína za účelem zemědělského využití firmě AGM servis s.r.o., Hrádek na Vl. dr. 225, 763 21
Slavičín. Celková výměra pozemků je 10,6396 ha

-

rozhodlo o směně následujících obecních pozemků a části obecního pozemku v Obci Rokytnice, v k.ú.
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

-

rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Městskou nemocnici Slavičín

-

rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč pro Charitu sv. Vojtěcha Slavičín

-

rozhodlo o poskytnutí příspěvku při narození dítěte ve výši 4.000,- Kč. Podmínkou poskytnutí příspěvku je
trvalý pobyt dítěte a obou rodičů v Rokytnici. Pokud bude mít trvalý pobyt v Rokytnici pouze matka a dítě,
příspěvek bude vyplacen ve výši 3.000,- Kč.
Při dožití jednoho roku dítěte a trvalém pobytu dítěte a obou rodičů bude vyplacen příspěvek ve výši
3.000,- Kč. Pokud bude mít při dožití jednoho roku dítěte trvalý pobyt v Rokytnici pouze matka a dítě,
příspěvek bude vyplacen ve výši 2.000,- Kč.
ZO Rokytnice na svém XII. zasedání, konaném dne 22.11.2011 mj.:

-

vyhlásilo veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů Obce Rokytnice v roce 2012. O granty mohou
žádat občané a občanská sdružení Obce Rokytnice a místní části Kochavec do 31. 12. 2011 podáním
žádosti na Obecním úřadě v Rokytnici¨

-

schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu. Finanční prostředky v tomto
období budou použity ke krytí závazků roku 2011 a ke krytí provozních nákladů v tomto období,
maximálně za každý měsíc do výše 1/12 skutečných nákladů roku 2011

-

schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2010, O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2012 350,- Kč/osobu. Součástí
poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č. 5/2010 včetně osvobození a úlev
zůstávají v platnosti.

-

rozhodlo o zakoupení pozemků p.č. 283 o výměře 223 m , p.č. 284 o výměře 320 m , p.č. 285 o výměře
2
2
2
2
428 m , p.č. 286 o výměře 619 m , p.č. 287 o výměře 547 m , p.č. 288/1 o výměře 784 m , p.č. 288/2 o
2
výměře 784 m

-

pověřilo starostu a místostarostku vyřízením úvěru, který bude použit na profinancování akce
Revitalizace nádrže Hajnice – Rokytnice

-

rozhodlo o směně pozemku p.č. 2227 o výměře 1 005 m
2
p.č. 2218/29 o výměře 158 m
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Obecní úřad informuje
ZO schválilo na svém XII. zasedání, dne 22.11.2011, usnesením XII/257 obecně závaznou vyhlášku č.
1/2011 o poplatku za odpad. Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2012 stanovena na
350 Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č. 5/2010 včetně osvobození a úlev
zůstávají v platnosti a jsou následující:
1) Osoby s trvalým pobytem v obci Rokytnice a místní části Kochavec trvale nebo dlouhodobě pobývající v
zahraničí nebo prokazatelně bydlící v jiné obci jsou od poplatku osvobozeni. Při pobytu v místě trvalého
bydliště delším než jeden měsíc se na ně vztahuje ohlašovací a oznamovací povinnost včetně úhrady
poplatku.
2) Studentům, kteří bydlí na kolejích nebo v místě studia náleží poloviční úleva, v poměrné výši za každý
započatý měsíc pobytu na kolejích nebo v místě studia. Příslušná osoba musí správci prokázat, že
splňuje podmínky (potvrzení o studiu na SŠ nebo VŠ).
3) Třetí a každé další dítě do 18 let je od poplatku osvobozené.
4) Osobám s trvalým pobytem Rokytnice č.p. 70, 72, 73, 175, 186, 189, 191 a Kochavec č.p. 68 bude
poskytnuta sleva z celkové částky ve výši 30%.
5) Osobám s trvalým pobytem na č.p. 86 bude poskytnuta sleva z celkové částky ve výši 100%.
6) Poplatníkovi, který zaplatí celou výši poplatku do 31.3. příslušného roku bude poskytnuta sleva z celkové
částky ve výši 5%.
Dle článku č.5 odst.1) OZV č. 5/2010 je splatnost poplatku za odpad k 30.9. příslušného roku.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/2010 až 12/2010:
Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za období 1/2010 až 12/2010
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Kontejner a uložení odpadu na skládce

233.712,5.893,-

Služby města Slavičína
Sběrný dvůr kontejnery
Celkem

103.228,342.833,-

Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 1/2010 až 12/2010
Nebezpečný odpad
16.322,Separovaný odpad
36.771,EKO-KOM
- 25.979,50
Elektřina SD
11.657,Celkem
38.770,50
Náklady celkem

381.603,50

Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 586 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což znamená, že
náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/10-12/ činily
na 1 obyvatele 651,- Kč.

Sběrný dvůr

Upozorňujeme občany, že ve středu 28.12.2011 bude sběrný dvůr uzavřen.
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Statistika obyvatel v roce 2011
Počet obyvatel v roce 2011:
Přistěhovalo se:
12
Narodilo se:
7
Odstěhovalo se:
5
Zemřelo:
5
K 21.12.2011 máme 584 obyvatel, z toho 69 dětí a 515 dospělých.
Na Kochavci žije 68 obyvatel, z toho 11 dětí a 57 dospělých a v Rokytnici žije 516 obyvatel, z toho
58 dětí a 458 dospělých.

Společenská kronika
Narození
Markétě a Kamilu Hamalčíkovým syn Aleš
Michaele Jančaříkové a Martinu Hrubému syn Martin

Vpomínáme

Dne 20.1.2012 uplyne 10 let co nás opustila paní Marie Sukaná
a 8.11.2012 uplyne 40 let, co nás opustil pan Josef Sukaný.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ - VIGILIE
v sobotu 24.12.2011
v místní kapli v 15.00 hodin

Návštěva divadelního představení
Připomínáme účastníkům zájezdu do Slováckého divadla v Uherském Hradišti
na představení Ryhlé šípy, že odjezd autobusu je 30.prosince 2011 v 17.30 hodin z návsi.
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Včelaři
Včelaři zdraví všechny čtenáře našeho
zpravodaje.
Kdybychom
měli
hodnotit letošní rok
očima
včelaře,
můžeme s úsměvem
říct, že byl dobrý.
Včelstva přezimovala
v pořádku,
zimní
ztráty byly minimální.
Jarní rozvoj byl velmi
rychlý, tak že u
silnějších včelstev se
už koncem dubna
nasazovaly medníky. Rozkvetlé louky a ovocné
stromy, to byl pro včelky bohatě prostřený stůl.
Marné však bylo snažení včel o opylování ovocných
stromů, když květnové mrazíky poškodily většinu
úrody. Pak rozkvetly hráze, les a koncem června
taky lípy. Včelky naplnily podruhé medníky většinou
smíšeným medem. V červenci se, ale ochladilo,
přišly uplakané prázdniny, které nepřály ani dětem
ani včelám. Deště spláchly medovicovou snůšku a
silná včelstva, kterým po vytočení medu po odkvětu
lípy zbylo trochu zásob v plodišti, pocítily nouzi. To
se projevilo v rojové náladě. Jenomže deštivé
počasí neprospívá ani rojům, ani odrojeným
včelstvům. Hodně mladých matiček se ve špatném
počasí na snubních letech poztrácelo. Včelaři, kteří
čekali na medovicovou snůšku, většinou našli
prázdné medníky a osiřelá včelstva. Lepší včelaři
zastávají názor, že za každé vyrojení včel si může
včelař. Pravda je taková, že včelař může hodně
svými zásahy ovlivnit chování včel, ale jsou i taková
včelstva, kterým včelař v rojení nezabrání i kdyby
držel matičku za křídlo. Letos našich jedenáct
včelařů zazimovalo sto jedno včelstvo. Po
posledním vytáčení medu jsme včelstva přeléčili
Formidolem, to jsou odparné desky s kyselinou
mravenčí. Páry kyseliny mravenčí hubí roztoče
varroázu (kleštík včelí). V říjnu a listopadu jsme
třikrát přeléčili fumigací, to je chemické ošetření proti
kleštíku včelímu. Letos se naši včelaři poprvé dostali
do ochranného pásma moru včelího plodu.
Ochranné pásmo je okruh pěti kilometrů od ohniska
nákazy a to se vyskytlo u jednoho přítele ze
Slavičína, kterému musela být spálena všechna
včelstva včetně úlů. Proto je třeba včelstva
kontrolovat, řádně léčit a dbát na obnovu voskového
díla (plástů). Ve starých tmavých plástech přežívá
hodně zárodků různých chorob a plísní. Protože jsou
naši včelaři spokojeni s výkony včelích matiček ze
šlechtitelských chovů, zakoupili i letos 16 matiček od
přítele Rajsigla z Uherského Brodu. Několik našich
„nejmladších“
včelařů
si
v letošním
roce
zorganizovalo malou ukázku chovu včelích matiček,
aby si mohli mladé matičky vychovat sami.
Jestli máte zájem pokračovat v našem miniseriálu o
včelích produktech, můžeme si říct něco o včelím
jedu. Obranu včelstva před vetřelci zajišťují včelí
dělnice, které mají v zakončení zadečku umístěný
jedový aparát s jedovou žlázou, vylučující včelí jed.
Je to bezbarvá kapalina charakteristické vůně a
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kyselé chuti. Když se po vpichu žihadla dostane do
těla, způsobí popraskání buněčných membrán a
vyvolá v místě vpichu zánětlivý proces. Všechny
složky včelího jedu vzájemně působí tak, že celkový
účinek jedu je vyšší, než by odpovídalo izolovanému
účinku jednotlivých složek. V místě vpichu
pozorujeme u člověka zarudnutí pokožky a otok.
Zasažený pociťuje bolest, někdy mu klesá krevní
tlak. Vyšší počet žihadel má vliv na dýchání a
nervový systém. Včelí jed je odedávna znám jako
léčivý prostředek. Je proto součástí mnoha léků,
které se jako masti a kapaliny roztírají nebo jako
roztoky injekčně aplikují. Tyto léky pomáhají při
revmatických, svalových, nervových a kloubních
potížích, stejně jako při omrzlinách. Použití včelího
jedu patří plně pod lékařskou kontrolu vzhledem
k možné alergii. Včelí jed i celá žihadla nacházejí
uplatnění v léčbě alergií.
Krásný konec roku Vám přejí místní včelaři.

Kroužek dovedných rukou
Musíme trochu
zavzpomínat. Loni,to se
nám to psalo. Sčítali
jsme, kolik dětí za těch
10 let činnosti našeho
kroužku se zde něčemu
naučilo. Kolik to bylo
polštářků,
výšivek,
kabelek a drobných
dárečků pro své blízké.
Letos je to trochu
smutnější. Přežije kroužek šití rok 2012? Uvidíme,
záleží jenom na dětech, jestli budou mít zájem náš
kroužek navštěvovat. Možná na jaře skončíme dříve,
ale na podzim to zkusíme znovu. Kdo nevíte, že
jsme tady, přijďte mezi nás na budovu čp. 41,
každou středu v 16 hodin. Těšíme se na nové
nadšence šití.
Všem občanům přejeme pěkné vánoční svátky a
hodně radosti z dárků vyrobených Vašimi dětmi.
Marie Pinďáková

Sbor pro občanské záležitosti
Členky
našeho
sboru navštívily v letošním
roce starší spoluobčany u
příležitosti jejich životních
jubilejí a předaly jim od
obecního
úřadu
malý
dárek, přivítaly do života
sedm občánků. Další již tři
narozené děti budeme vítat
začátkem příštího roku.
V sobotu 19.listopadu se sešli senioři na
tradičním setkání v Hospůdce za lávkou, kde jsme
se jim postaraly o malé občerstvení.
Přejeme všem krásné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce.
Elena Saňáková, předsedkyně SOZ
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Český červený kříž
Je nám zase o rok víc a rekapitulujeme celý
rok. Ten byl pro naši organizaci napjatý. Řešíme,
zda se odtrhneme od okresní organizace ČČK ve
Zlíně nebo zůstaneme místní dál, jako pomocníci
našim
spoluobčanům
i
obecnímu
úřadu.
Rozhodnout musí samy členky na výroční schůzi
29.12.2011. Proto byl chod naší organizace
utlumen, ale ona žije dál a já doufám, že dál žít bude
a že oslavíme i 60.výročí založení. Letos jsme
zajistily hlídky zdravotnic na turnaji „ Setkání
Rokytnic“ i na hasičských soutěžích. Pro členky
jsme zorganizovali zájezd do Lednice. Počasí bylo
nádherné, tak byli všichni spokojeni. Chtěla bych
tímto pozvat všechny členky na výroční členskou
schůzi. Jestli jim není lhostejný osud našeho spolku,
ať přijdou rozhodnout, co dál. Přineste s sebou
dobrou náladu a nápady do budoucnosti.
Přeji všem našim členkám i všem spoluobčanům
krásné svátky vánoční, bohatou nadílku a do nového
roku 2012 štěstí, zdraví a spokojenost.
Blanka Machalová, předsedkyně

Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte, abychom Vás při
příležitosti konce roku seznámili
s částečným
výčtem činností
kolektivu sboru dobrovolných
hasičů
v uplynulém
roce.
I v letošním roce byla naše snaha
udržet a zvelebit to, co jsme v minulých letech
vybudovali. Stává se již nepříjemným pravidlem, že
každý rok jsme nuceni odstraňovat technické závady
na hasičské technice. Prvním oficiálním setkáním
pro nás byla Výroční valná hromada SDH Rokytnice
dne 8. 1. 2011, zde jsme shrnuli naši činnost za celý
rok. V sobotu 29. 1. 2011 jsme se zúčastnili Výroční
valné hromady 15. okrsku, která se konala
v Rudimově. Jako každoročně jsme obsluhovali na
oslavě MDŽ. Koncem března proběhl sběr kovového
odpadu. Za hojné účasti občanů jsme postavili
májku a zorganizovali posezení u táboráku.
Poslední týden v květnu, jak družstvo mužů, tak
družstvo žen reprezentovalo naši obec na okrskové
soutěži v Rudimově. 27.5. obě krizová vozidla
značky Praga prošla bez závad technickou
kontrolou. Následující týden absolvovala i Avie
technickou kontrolu s tím samým výsledkem.
V měsíci červnu jsme se věnovali zajištění a
přípravě Turnaje Rokytnic, jehož jsme byli letos
hostiteli. Zde jsme vybojovali 3. místo. Krásné druhé
místo získaly dorostenky na tradiční kochavecké
soutěži O pohár starosty obce Rokytnice. Muži
skončili na místě pátém. Soutěže se zúčastnilo 18
družstev. Hojná účast byla i z ostatních okrsků, čímž
jsme byli potěšeni. Předposlední týden v srpnu se
členové našeho sboru podíleli na přípravě a zajištění
hladkého průběhu Mezinárodního setkání na
Peňažné.
Letos (24.9.) jsme byli přizváni na
námětové cvičení v dálkové dopravě vody, jež
pořádala jednotka hasičů z Rudimova. Od 15. do 29.
října jsme svépomocí vybudovali odstavné
parkoviště u zbrojnice. Materiál byl zakoupen
4/2011

obecním úřadem. 12. listopadu se konala hodová
zábava, kterou jsme pořádali. K tanci a poslechu
hrála skupina Exploze rock. 3. prosince jsme
zajišťovali Rozsvícení vánočního stromu. Na
Silvestra všechny zveme na zakončení roku do
Společenského domu čp.41, v druhém patře. 7. 1.
2011 se v sálu Hospůdky Za lávkou ve 14:00 hodin
uskuteční
Výroční
valná
hromada,
kterou
zhodnotíme celý rok. Co říci závěrem. Je vidět, že i
dobrovolní hasiči mají nabitý celoroční program, ať
už jsou to různé závody, soutěže, brigády nebo
společenské akce. Pevně věřím, že rok 2012 bude
pro náš sbor úspěšný, alespoň jak ten minulý.
Přejeme Vám všem pevné zdraví, štěstí, lásky,
pohody, spokojenosti a osobních úspěchů.
Výbor SDH

Stolní tenis
V sezoně 2010/2011 se umístila naše
družstva v regionálních soutěžích okresu Zlín takto:
-SK Rokytnice „A“- RS 1.tř.- 9.místo (12 mužstev) 38 bodů
-SK Rokytnice „B“- RS 3.tř.- 10.místo (14 mužstev)
- 46 bodů
25.6.2011 uspořádal náš sportovní klub v naší
obci turnaj ve stolním tenisu, konaný v rámci
40.ročníku Setkání Rokytnic.
V hlavní soutěži tříčlenných družstev (celkem 8 ze
tří Rokytnic) vybojovalo naše družstvo „A“ ( Zdeněk
Bureš, Ivo Petrů, Ing.Vlastimil Bureš ) celkové 3.
místo, když obsadilo v základní skupině 2.místo.
Družstva „B“ (Jaromír Fojtů, Pavel Křek, Ing. Radek
Martinovský) a „C“ (Jiří Ščuglík st., Petr Bureš,
Josef Šimoník) obsadila v základních čtyřčlenných
skupinách 3., resp. 4.místo a do dalších bojů už
nezasáhla.
Do sezony 2011/2012 jsme přihlásili obě družstva
a těsně před polovinou soutěže si vedou takto:
- SK Rokytnice „A“- RS 1.tř. - 12.místo
- SK Rokytnice „B“- RS 3.tř. - 9.místo
Koncem roku uspořádá SK Rokytnice 12.ročník
Vánočního turnaje pro mládež, registrované a
neregistrované hráče (ženy, muži) o věcné ceny.
V současné době má SK 22 členů (2 ženy, 18
mužů, 2 dorostenci), z toho 13 je registrovaných.
Bohužel letos nás navždy opustil zakládající člen
našeho klubu pan Josef Hrnčiřík.
Čest jeho památce!
Za dobu své 11-tileté existence se klub stal
nedílnou součástí sportovní činnosti v naší obci.
Pomáhá také při kulturně-společenských akcích
(Fašanky, Peňažná, aj.)
Výkonný výbor SK Rokytnice
děkuje všem členům i činovníkům
klubu za dosavadní práci a přeje
jim i všem spoluobčanům do
nového roku 2012 vše nejlepší,
hodně zdraví a mnoho sportovních
i osobních úspěchů.

www.rokytnice.org
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VÁNOČNÍ TURNAJ
Sportovní klub Rokytnice uspořádá ve dnech
29. a 30. prosince 2011 v sále Hospůdky
za lávkou 12. ročník Vánočního turnaje ve stolním
tenisu.
Program je následující:
- 29.12. - 9:30 hod - turnaj mládeže do 18-ti
let
- 15:00 hod - turnaj neregistrovaných
(dvouhra, čtyřhra)
- 30.12. - 17:00 hod - turnaj registrovaných –
Memoriál Karla Nováka (dvouhra)
Zájemci hlaste se vždy 30 min. před začátkem
jednotlivých kategorií. Vemte si s sebou sálovou
obuv, případně pálku. Nejlepší z vás budou
odměněni poháry a věcnými cenami.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
Ing. Vlastimil Bureš

TJ Sokol
Vážení sportovní přátelé,
rok s rokem se sešel a
máme tady opět vánoce.
Jako každý rok, tak i
letos
koncem
roku
bilancujeme naši činnost.
TJ Sokol Rokytnice patří,
co do počtu, mezi
největší
organizace
v naší obci. Naši členové
při údržbě sportovně kulturního
areálu
a
přípravě 38.ročníku Setkání Rokytnic odpracovali
přes 600 hodin. V půdních prostorách šaten jsme
vybudovali ubytování pro 45 osob, instalovali střešní
okno, zabetonovali nové lávky na protější straně
hřiště, byla položena nová dlažba před bufety. Byly
zhotoveny zábrany za brankami, opraven sokl hlavní
budovy a byla provedena spousta dalších drobných
oprav. Dále jsme uspořádali Memoriál Františka
Baklíka, zábavu se skupinou Focus a následující
den Anenskou pouť. Každoročně se též podílíme na
přípravách a organizaci Mezinárodního setkání na
Peňažné.
Na přípravách 38.ročníku Setkání Rokytnic se
podílelo mnoho občanů. Dnes již můžeme
konstatovat, že
38.ročník Setkání se jak po
sportovní, tak i kulturní stránce a hlavně díky
hezkému počasí, dobré hudbě a vynikající náladě
všech přítomných velmi vydařil. Závěrem mi zbývá
už jen poděkovat za obětavou práci všem, co se
aktivně podíleli na přípravách 38.ročníku Setkání
Rokytnic, vřelý dík patří též sponzorům této akce.
Bez jejich podpory by se setkání jen stěží
uskutečnilo. Pevně věřím, že i nadále bude naše
spolupráce s ostatními složkami dobrá a to nám
pomůže udržovat dobré jméno naší TJ Sokol
Rokytnice.
V současnosti má fotbalový oddíl pouze mužstvo
mužů, kteří hrají III.třídu okresu Zlín. V současné
době se pohybují ve středu tabulky s 21 body a
skorem 32:34. Kategorii žáků a dorostu jsme
z důvodu malého počtu dětí přechodně do soutěže
nepřihlásili.
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11.ročník

Jménem výboru TJ Sokol Rokytnice přeji
Všem spoluobčanům krásné prožití vánočních
svátků a hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v nadcházejícím roce 2012.
Jiří Zoller, předseda

Rybáři
Skupina hospodaří a provozuje sportovní
rybolov na potoku
Rokytenka. Na potocích
Rakovec, Šanovský levý a pravý se sportovní
rybolov neprovozuje, slouží jako chovné. Místní
skupina k dnešnímu datu má
22 členů. 17 členů je
z Rokytnice, 4 členové ze
Šanova a 1 člen z Pitína. V
uplynulém
období
jsme
pečovali o náš svěřený revír
a to, jak o splávky tak i o
čistotu
našeho toku. V
současné době probíhá rekonstrukce a regulace
obou Šanovských potoků. To je ve stručnosti vše z
uplynulého období.
Na závěr přeji všem hodně krásných chvil
prožitých u našich toků a příznivcům Petrova cechu
Petrův zdar.
Martin Mrhálek, aktivista

Myslivci
Přátelé přírody, vážení vlastníci půdy, rád
bych Vás po uplynutí dalšího roku informoval o dění
našeho mysliveckého sdružení.
V našem
sdružení
se
nic
nezměnilo k lepšímu. Nadále
v katastru obce není obseto, mizí i
záhumenky a ubývá přirozené
potravy pro zvěř. Myslivcům
přibývá
více
starostí
s přikrmováním zvěře, budování
mysliveckých políček. Pro zvěř
pěstujeme řepu a pracně sháníme
krmiva, odpady obilí a kukuřice z Jižní Moravy.
Vynaložené náklady se nám promítají pouze u
spárkaté srnčí zvěře. V letošním roce jsme střelili
pouze jednoho divočáka, na honu jednu kachnu,
drobnou zvěř, zajíce a bažanty jsme vůbec nestříleli.
Během roku jsme vybudovali na myslivecké chatě
vrtanou studnu, za její vybudování jsme zaplatili
přes 30.000,- Kč. Studna bude sloužit jak
myslivcům, tak kolemjdoucí veřejnosti. Chtěl bych
poděkovat
našim
mladým
členům,
hlavně
předsedovi, který mě zastupuje při plnění úkolů
vyplývajících z funkce hospodáře a obecnímu úřadu
za poskytnutí grantu pro naši činnost. V roce příštím
chceme rozšířit ubytovací kapacitu na naší
myslivecké chatě, což bude vyžadovat velké
množství brigádnických hodin a finančních
prostředků.
Všem občanům, obecnímu úřadu a našim členům
přeji radostné vánoce a hlavně hodně zdraví a
spokojenosti v novém roce.
Miroslav Hamalčík, myslivecký hospodář
www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2011

Klub důchodců
„Pojďme spolu do Betléma“
Pojďme spolu do
našeho Klubu, pojďme spolu
péct koláčky, zajeďme si na
zájezd,
pojeďme
na
zajímavou besedu, pojďme
spolu na večeři…. atd…atd…
Takto si to můžeme říkat – my „ Rokytenské
důchodkyně.“ Tuto možnost, kdykoliv se sejít a na
chvíli zapomenout na naše bolesti, na různé trápení,
na smutek. Tato možnost je to, co nás každý čtvrtek
odpoledne přivádí do naší klubovny. Můžeme si jen
tak povídat, předávat si zkušenosti, co se týká
vaření, pečení, vyměnit si recepty. Připomínáme si
naše narozeniny, svátky. Jsou to maličkosti, ale
vždy potěší. Ale nejen takovou činností žijeme. Také
v letošním roce jsme uskutečnily zajímavé akce,
které bych ráda vzpomněla.
Jako každoročně jsme slavnostně zahájily
naši činnost, a to 20.1.2011. Nechyběl nám tam náš
starosta, pan Goňa s jeho pěkným projevem.
Děkujeme!
Na svátek MDŽ jsme předaly Všem přítomným
ženám malinký dáreček – námi ušitý malý
jehelníček. I děti jsme potěšily, které nás obdařily
krásným vystoupením. A ještě nás přišly potěšit do
Klubu s malými květináčky s živou rostlinkou a
srdíčky. Přišly se svými učitelkami, bylo to moc
pěkné, až dojemné – všem moc děkujeme.
23.3. byl připraven Edukční den pro diabetiky ve
Slavičíně, který jsme hojně navštívily.

11.ročník

14.4. nás navštívila městská policie. Jejich pěkné,
věcné a hlavně varovné připomínky byly hodně
poučné.
9.5. jsme podnikly
zájezd do Věžek
– pro nás pěkný zážitek.

28.6. jsme uskutečnily zájezd na Turzovku.
Prohlédly jsme si krásný nový kostel, kde byla pro
nás sloužena mše svatá.
1.9. jsme měly tradiční besedu na rybářské chatě,
všechny jsme se sešly, bylo to moc fajn. Rybářům
děkujeme!
15.9. jsme prožily pěkné odpoledne
v Pohodě
v Hrádku. Byla to pro nás – řekla bych – taková
odměna.
A ještě jeden pěkný zážitek chci
připomenout. Malou exkurzi v Prabosu ve Slavičíně.
Měly jsme možnost podívat se na naše někdejší
pracoviště a trošku se vrátit do minulosti.
Naše členky jsou zapojené do akce pletení
obvazů pro malomocné a nemocné leprou.
Na závěr bych chtěla poděkovat nám všem
za naši sounáležitost a pochopení pro druhého.
Abych se s námi, naší činností i naším přátelstvím
mohla pochlubit. Ať vánoční čas i příští celý rok je
pro všechny šťastný. Ať jsme zdraví a lehce
překonáme veškeré nesnáze. Jenom všechno dobré
přeji všem za naše celé „důchodcovské
společenství“
Marie Šuráňová

Zprávy z knihovny v Rokytnici
Vážení a milí čtenáři a čtenářky, na konci roku bych chtěla malinko
bilancovat a sdělit Vám pár statistických čísel. V letošním roce navštívilo naši
knihovnu 662 návštěvníků z toho 530 čtenářů a 132 návštěvníků kulturních a
vzdělávacích akcí knihovny. Celkem bylo učiněno 2591 výpůjček z toho 278
naučných knih pro dospělé, 1369 beletrie, 163 naučných knih pro mládež, 432
krásné literatury pro mládež, 349 časopisů, 292 prolongací a 28 prezenčních
výpůjček. Naše webové stránky www.knihovnarokytnice.wz.cz navštívilo 4948
návštěvníků.
O prázdninách byla v knihovně v Rokytnici provedena paní knihovnicí ze
Štítné nad Vláří revize knižního fondu. Při revizi bylo vyřazeno celkem 63 svazků
knih. Celkem máme v knihovně 2 906 knih. Je tedy z čeho
vybírat. Knižní fond se postupně doplňuje. Do knihovny
Rokytnice jsme nakoupili knihy a časopisy v hodnotě 8.249,- Kč a do knihovny Kochavec knihy v
hodnotě 1.600,- Kč. Dále máme k dispozici přes čtyři sta knih ze tří výměnných souborů krajské
knihovny.
Přijďte nás navštívit a zpříjemnit si tak dlouhé zimní večery četbou zajímavé knihy.
Knihovna bude otevřena až v novém roce v pátek 6.1.2012 v obvyklé půjčovní době
od 15.00 do 18.00 hodin.
Od nového roku budeme mít nové webové stránky http://rokytnicez.knihovna.info. Podívejte se!
Přeji Vám krásné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok.
Blanka Fojtíková, knihovnice
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Zprávy ze školy
…..vánoční přichází čas..…
„Po světě zní rolniček hlas, naše srdce se chvějí při čekání…
Opět k nám přichází vánoční čas se stromkem,
dárky a zvědavého ptaní…….“
Ano, přesně tak, kouzelné barvy podzimu se vytratily a 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 za dveřmi…..
Ale nepředbíhejme , já bych se ráda vrátila k našim školním a mimoškolním aktivitám od měsíce října 2011.
V neděli 16. října se uskutečnilo na Obecním úřadě Rokytnice „Vítání občánků do života“. Tentokrát byla
slavnost připravena pro tři miminka. Děti mateřské školy a žáci školy si pro ně, jejich rodiče a rodinné příslušníky
připravili pásmo básní a písní. Po té následovalo přátelské posezení.
Naše škola se stala dne 25.10. místem setkání žáků ZŠ s příslušníky policie ČR –
Bc. L. Vaňkem a L. Šomanem. Předmětem zájmu se stala témata „Šikana“ a „Kde si hrát?“ Policisté přispěli
svými zkušenostmi k osvětlení uvedených problematik a výkladem se snažili dětem předložit důsledky
nevhodného chování a jejich případné následky. Děkujeme za vstřícné jednání obou policistů a těšíme se na
další spolupráci.
Po dohodě s paní Fojtíkovou se v novém školním roce uskutečnila v měsíci listopadu oblíbená beseda žáků ZŠ
v jednom z místních kulturních středisek , a to v místní knihovně. Na nedočkavé školáky čekala beseda
motivovaná příběhy o zvířatech. Paní Fojtíková měla připraveny knížky, ve kterých vystupují v hlavní roli zvířátka
– hlavní hrdinové knihy. Závěrem si připravila pí. Fojtíková aktivitu, při které malí návštěvníci postupovali podle
čteného návodu a výtvarně tak vytvářeli postavu zvířecího krále, jenž nesl podobu hned několika zvířat najednou.
Po hodinové besedě jsme spokojeně s novými zážitky odcházeli zpět do školy.
V sobotu 19. listopadu přišli potěšit zdejší seniory naši malí i velcí žáci . Na úvod se předvedli mateřáčci
s básněmi a písněmi , a poté prezentovali své „herecké umění“ dramatizací pohádky „Řepa“. Školáci si připravili
pásmo s vlastní tvorbou básní .
Rozsvěcování vánočního stromku se jako každoročně uskutečnilo v sobotu 3. prosince před zdejším obecním
úřadem. Děti z mateřské školy si připravily pásmo básní a písní s čertovskou a mikulášskou tematikou. Poté
školáci navodili vánoční atmosféru svým vystoupením básní a koled , při kterých si s radostí zazpívali i někteří
rodiče či prarodiče…..Příchod svatého Mikuláše se svou družinou sice vyvolal trochu obavy, ale nakonec byli malí
i větší školáci odměněni krásným balíčkem. Tuto radostnou atmosféru podtrhl ohňostroj , bohaté občerstvení, a
myslím si , že jsme
se všichni výborně
předvánočně
naladili…….
„ Mikulášskou
besídku“ si připravili
žáci 4. a 5. ročníku
pro naše menší a
nejmenší, a to na
úterý 6. prosince .
V ten
den
nás
navštívil Mikuláš se
svou družinou a za
krásný přednes byly
děti
znovu
obdarovány
drobnými dárečky.

Ve čtvrtek 8. prosince se naši „páťáci“ zúčastnili akce „Tvořivé dílny“ na ZŠ Slavičín – Vlára. Měli tak možnost
seznámit se s prostředím navazujícího stupně vzdělávání, aktivitami školy, prohlédnout si odborné učebny
vybavené moderní didaktickou technikou, ale také i možnost si vyzkoušet práci ve skupině s žáky 5. ročníků
jiných škol, plnit úkoly pomocí interaktivní tabule, posoudit znalosti s jinými žáky a nakonec si vyrobit vánoční
ozdoby ve zdejší keramické dílně. Za vlídné přijetí i za organizaci děkujeme všem pedagogickým pracovníkům,
kteří se o pozvané školáky hezky starali.
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V pátek 9. prosince naše škola krásně voněla medem, skořicí i hřebíčkem, protože jsme tento den zasvětili
pečení perníků a voňavé pohodě. Mateřáčci i školáci si těsto sami rozváleli, vykrajovali z něj různé tvary a sázeli
je na plech. Za pomocí paní kuchařky si stihli perníky nejen upéci, ale také si je sami nazdobili a odpoledne se
pak mohli svými „dobrůtkami“ pochlubit maminkám.
A jako tradičně jsme si v týdnu před prázdninami připravili „vánoční besídku“ v dopoledních hodinách, kdy
Ježíšek nadělil dětem spoustu dárků. Jak zazvonil zvoneček, všichni se soustředili na stromeček , kde čekalo na
děti i školáky nemalé překvapení…………
Ještě v krátkosti - co nás čeká po novém roce?
• v lednu - dětský karneval , zápis dětí do ZŠ Rokytnice – 16. ledna 2012
• 16.2.2012 – školáci a starší děti mateřské školy si zajedou do Zlína na hudební vystoupení „Pohádka o
nástrojích“
• určitě vystoupení při příležitosti MDŽ – březen 2012
• 15.3.2012 – společně se ZŠ a MŠ Šanov pojedeme na pohádku „Mrazík“
A co popřát Vám všem na úplný závěr?
„Pod stromečkem balík zdraví, vzácný poklad jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky, spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok a pak šťastný nový rok .“

Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu Rokytnice a celému zastupitelstvu za celoroční
spolupráci.
Děkuji také za finanční sponzorský dar Ing. Janě Musilové na zakoupení pomůcek pro vzdělávací a výchovnou
činnost v MŠ Rokytnice.
Dana Žálková, ředitelka školy

Setkání s důchodci
Stejně jako v loni, tak i letos, se uskutečnilo Setkání s důchodci a to
v sobotu 19. listopadu v sále Hospůdky za lávkou. Po úvodním slovu starosty
vystoupili se svým programem malé děti a větší školáci z naší mateřské a
základní školy. Svým vystoupením rozesmáli nejednoho diváka. Babičky a
dědové byli na své vnučky a vnuky patřičně hrdí. O další příjemně strávené
chvíle se zasloužili harmonikář Ladislav Beran a Zdeněk Machů. Poděkování
patří členkám Sboru pro občanské záležitosti, které se postaraly o pohoštění.
Celá akce proběhla v přátelském a srdečném prostředí. Společně se budeme
těšit na další setkání na podzim příštího roku.
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Rozsvícení vánočního stromu v Rokytnici
V sobotu 3.prosince v 17.00 hodin byl u obecního úřadu slavnostně rozsvícen vánoční strom.
Samotnému rozsvícení předcházelo vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy s bohatým programem
připomínajícím nadcházející vánoční čas. Na závěr vystoupení přišel Mikuláš s andělem a strašnými čerty. Dětem
rozdal bohatou sladkou nadílku a přidal také reflexní bezpečnostní náramky, aby byly lépe vidět. Poté večerní
oblohu rozzářil ohňostroj. Ani dospělí nepřišli zkrátka. Pro všechny byly připraveny zabíjačkové pochoutky a
k zahřátí svařené víno a čaj. Naše milé důchodkyně se pochlubily vlastnoručně upečenými koláčky, které sami
přítomným nabízely. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci tohoto dne podíleli.

Rozsvícení vánočního stromu na Kochavci
V sobotu 10.prosince se v Penzionu na Kochavci sešli sousedé na přátelském posezení. Hned v podvečer
se u Penzionu rozsvítil vánoční stromek a „búchl“ ohňostroj. Poté se všichni zahřáli svářákem a ochutnali domácí
dobroty šikovných hospodyněk. Děti si mohly vyluštit vánoční křížovku, namalovat obrázek nebo vyplnit si
vánoční list. Ale největší úspěch u dětí mělo nové dětské hřiště, kde se mohly dostatečně vyřádit. Dobrá nálada
vydržela až do pozdních večerních hodin. Doufám, že se znovu příští rok všichni sejdeme.
Věra Urbanová
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Sportovní klub Rokytnice uspořádá ve dnech
29. a 30. prosince 2011 v sále Hospůdky za lávkou
12. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu
Program je následující:
29.12. - 9:30 hod - turnaj mládeže do 18-ti let
15:00 hod - turnaj neregistrovaných (dvouhra, čtyřhra)
30.12. - 17:00 hod - turnaj registrovaných – Memoriál Karla Nováka (dvouhra)
Zájemci hlaste se vždy 30 min. před začátkem jednotlivých kategorií.
Vemte si s sebou sálovou obuv, případně pálku.
Nejlepší z vás budou odměněni poháry a věcnými cenami.
Na vaši účast se těší pořadatelé.

Silvestrovský výšlap na Peňažnou
v sobotu 31. 12. 2011
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 přijde, ten jde. Pro zájemce je odchod z Rokytnice od
bývalého skladu Prabos v 9:30 hod. Návrat se předpokládá mezi 14 – 15 hodinou.
Pojďme na čerstvý vzduch a oslavme Silvestra společně!

Srdečně zveme všechny občany na

V. Obecní ples
který se uskuteční v sobotu 25. února 2012
v sále Hospůdky za lávkou v Rokytnici.
K tanci a poslechu zahraje kapela Quatro.
Součástí plesu bude bohatá tombola.
Občerstvení včetně zvěřinového guláše je zajištěno.

18.února.

Fašanky v příštím roce připadnou na
V roce 2012 se těší stolní tenisté.
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