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Když dlouho listí nepadá,
tuhá zima se přikrádá.
Listopadové hřmění
pšenice ve zlato mění.
Jak samozřejmě víte, naši předci měli mnoho lidových
zvyků a tradic. V průběhu několika let jsme si spoustu z nich
připomněli v těchto úvodnících. Tyto pranostiky a pověry se
většinou týkaly ročního období, ve kterém Zpravodaj vycházel.
Takže za přibližně 15 let jsme si některé zopakovali i
několikrát. Většina z těch nejstarších tradic vychází z knihy Moravský lid od Františka Bartoše z roku 1892.
To se týká také těchto pověr, které tentokrát nejsou vyloženě podzimní.
Náš lid měl jisté nešťastné dny, ve kterých se nesměli jisté práce konati:
Středa nemá se přísada séti ani pohanka, spadnou na ní mušky.
Pátek se nemá žádná práce započati, nemá se práti, nic z domu půjčovati. V pátek nestříhej nechty, budou tě
bolet zuby. Kdo v tento den došívá šaty, na toho lezou hadi.
V sobotu neradi vyvážejí hnůj, aby obilí nestravnatělo. V sobotu odpoledne přadleny nikdy nepřadou.
Kdo jde v neděli v poledne na jahody, uštkne ho had s korunkou. Kdo v neděli z lesa houby domů nosí, nosí si
bídu.

Vážení spoluobčané Rokytnice a Kochavce,
v měsíci září proběhly volby do zastupitelstva obce. Chtěli bychom Vám poděkovat
za hojnou účast v těchto volbách i přesto, že byla sestavena pouze jedna kandidátka –
Sdružení nezávislých kandidátů pro spokojenou budoucnost.
Vážíme si důvěry, kterou jste nám dali a která nás zavazuje k tomu, abychom jako
zvolení zastupitelé ve volebním období 2022 - 2026 pracovali odpovědně a se snahou o rozvoj
a zlepšení života v naší obci tak, aby Rokytnice byla dobrou adresou pro život a aby se občané
nemuseli za jméno Rokytnice stydět.
Antonín Goňa, Mgr. Iva Filáková, Petr Saloky, Ladislav Hofschneider, Zdeněk Kostka,
Ing. Vlastimil Bureš, Kamil Hamalčík, Petr Malaník, Ing. Petr Šuráň, zastupitelé obce
Současně se Zpravodajem je doručen i kalendář na rok 2023,
který občanům Rokytnice a Kochavce daruje obecní úřad.
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ZO Rokytnice na svém XXXIII. Zasedání, konaném dne 22.6.2022 mj.:
-

vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2021
schválilo předložený závěrečný účet Obce Rokytnice za rok 2021 s celoročním hospodařením bez
výhrad
schválilo Organizační směrnici č.1/2022
schválilo Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu
vzalo na vědomí informaci o poskytnutí dotace na akci Obnova místní komunikace v obci Rokytnice
vzalo na vědomí informaci o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce ZŠ Rokytnice
vzalo na vědomí informaci o poskytnutí dotace na akci Výsadba stromů v obci Rokytnice
stanovilo počet zastupitelů pro volby do zastupitelstev obcí konané 23. a 24. září 2022
na 9

ZO Rokytnice na svém XXXIV. Zasedání, konaném dne 29.7.2022 mj.:
-

rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v rámci akce
„Obnova místní komunikace v obci Rokytnice“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
schválilo rozpočtové opatření č. 4/2022
schválilo zprávu o plnění rozpočtu Obce Rokytnice za období 1-6/2022
vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
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.

Společenská kronika

Sňatky
Dušan Bulejko a Regina Hrabinová
Lukáš Trlica a Vladimíra Hrnčířová
Adam Mňaček a Monika Hyžíková

Vzpomínáme

Dne 20.září 2022 by se dožila 80 let paní Ludmila Goňová.
S láskou vzpomíná manžel Jaroslav a dcery.

Dne 24.října 2022 vzpomeneme 15.smutné výroční úmrtí pana Jaroslava Hýbla.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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Zprávy ze školy
Vážení rodiče a občané Rokytnice,
léto uteklo jako voda, skončily dovolené a prázdniny a všichni jsme se vrátili do svého zaměstnání - více
nebo méně odpočatí. Nejinak je tomu s našimi školáky. Některé děti se už do školky a školy těšily, některé si
trošku posmutní po mamince a některým školákům začne opět desetiměsíční “ trápení”. Slovo “trápení” beru
velmi s nadsázkou. Věřím, že je většina žáků u nás ve škole spokojená.
Nebudu se rozepisovat o tom, jaké akce a úkoly nás tento školní rok očekávají. Bude jich opět mnoho,
jako uplynulý školní rok.
Čemu se chci věnovat v tomto článku, je zamyšlení nad nízkým počtem žáků v naší škole a stále se
zvyšujícím počtem dětí dojíždějících do Slavičína. Velkým důvodem je samozřejmě velikost obce a spádového
území, ale určitě ne jediným. Je mi jasné, že jako rodiče najdete mnoho pohnutek proč vozit dítě do větší školy.
Já bych Vám jen ráda nastínila pár argumentů, proč to tak neudělat.
V minulém školním roce prošla škola i školka poměrně velkými změnami a dovolím si říct, že všechny
byly ku prospěchu věci. V mateřské školce máme novou paní učitelku Romanu Nepovímovou. Po dohodě s ní a
paní Žálkovou byla ve výuce malých dětí upravena některá pravidla v chování a zároveň byl po poradě
s odbornicemu z PPP pozměněn přístup učitelek k dětem. Ve školce i škole bylo pořízeno mnoho nových
výukových materiálů a pomůcek. Děti jezdily na výlety, pořádali jsme pro ně různé vzdělávací, ale i zábavné
akce. Odpolední školní družina se přizpůsobila potřebám rodičů a dětem jsou nabídnuty různé kroužky a
aktivity. Pracujeme ve škole jako jedna velká rodina. Známe se všichni navzájem, pomáháme si, podporujeme
jeden druhého. Nedovolíme, aby byl v naší školce a škole někdo smutný nebo odstrčený. Největším přínosem
malotřídní školy je právě to, že je v ní méně dětí a učitelé tak mají na každého žáka mnohem více času a mají
ho stále na očích. A to dokonce i při výuce několika ročníků najednou. Pokud je dobrý pedagog, a v Rokytnici
určitě jsou, dokáží vhodně skloubit výuku dvou nebo i tří tříd najednou. Děti nejsou v žádném případě o nic
ochuzeny, ba naopak získávají mnohem více zkušeností v komunikaci, soustředění se na práci, v kooperaci
mezi sebou navzájem nehledě na jejich věk atd. Tohle všechno dokládají i odborné studie různých psychologů,
kteří se zabývají vývojem dětí. Jejich názory a poznatky si můžete přečíst v mnoha článcích třeba na internetu.
Zajímavý je například podcast paní psycholožky Jany Nováčkové, který najdete na youtubu pod názvem Co je
sebeřízené vzdělávání a unscholing? Velmi dobré hodnocení našich žáků při přechodu do Základní školy ve
Slavičíně máme i od paní zástupkyně Pinďákové. Také vedení obce má velký zájem na tom, aby mateřská i
základní škola dobře fungovaly. Do budoucna se snaží zajistit dostatek finančních prostředků na zlepšení
pracovních podmínek zaměstnankyň a rozšíření kapacity mateřské školy, které v současné době neodpovídají
stanoveným kritériím a hygienickým podmínkám.
Teď si možná řeknete, že jako ředitelka agituji rodiče, aby posílali svoje děti pouze k nám do školy. To
rozhodně ne! Nechci ani nijak zpochybňovat úroveň vzdělávání jinde, to bych si v žádném případě nedovolila a
ani mi to nepřísluší. Nemůžu ani měnit rozhodnutí Vás rodičů. Pouze jako matka vím, že každý chce pro svoje
děti jen to nejlepší. Proto bych Vás všechny chtěla poprosit o to, abyste se nad touto problematikou trochu
zamysleli.
Děti jsou naše budoucnost, jsou to nejdražší a nejdůležitější co v životě máme, alespoň já to tak cítím. Je
pouze na nás rodičích a dospělých, v jakém prostředí budou vyrůstat, jaké hodnoty si ponesou do života a jaké
vzpomínky budou mít na svoji první školu a obec, ve které vyrůstaly.
Děkuji, Mgr. Vladimíra Žaludová, ředitelka

Sběrný dvůr – změna provozní doby !!!
Od 4.10.2022 se mění provozní doba Sběrného dvora:
Každou sobotu:

9.00 – 11.00 hod.
Zprávy z knihoven

V obou knihovnách se bude měnit v průběhu měsíce října podzimní výměnný soubor, který je
označen oranžovým štítkem VS. Děkujeme za včasné vrácení knih.
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Peňažná 2022
V sobotu 20.srpna 2022 se uskutečnil 22. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na
Peňažné. Na návštěvníky, jako vždy, čekal bohatý kulturní program a soutěže. Po slavnostním zahájení Mons.
Marian Dej odsloužil Mši svatou pod širým nebem. K tanci a poslechu potom hrála dechová hudba Chabovienka
z Horné Súče. Přestože letošnímu ročníku počasí moc nepřálo, všichni byli rádi, že se mohli po dvou letech
opět setkat. Všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě a průběhu této akce, patří poděkování. Jsou to
zejména hasiči, stolní tenisté a také Luboš Spáčil za ozvučení a moderování.
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