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Spadne-li na svatého Jakuba kapka, uroděj se jabka.
Je-li zelí před Annou pěkný, je po Anně škaredý.
Jsou-li mravenci v den svaté Anny na záhoně, bude mokrý podzimek;
jsou-li v brázdě, bude podzimek suchý.
Horké rekordní dny vystřídalo deštivé počasí, které se snad v průběhu dalších dní umoudří a znovu se
vrátí krásné slunečné dny. To snad nejvíce uvítají školáci, kterým teď nastaly dva blažené měsíce volna.
Nejenom, že k letním prázdninám neodmyslitelně patří dovolená a odpočinek, které se nejlépe tráví někde u
vody, toto roční období je také spojováno s oslavami různých světic a světců.
Jak jistě víte, i naše malá obec slaví tyto slavnosti a to dokonce dvě. Na začátku července je to tradiční
Cyrilo-Metodějská pouť na Kochavci a poslední týden v tomto měsíci slavíme Annenskou pouť v Rokytnici. Tato
pouť je zasvěcená sv. Anně, která podle legendy byla matka Panny Marie. Za svou patronku si jí zvolily služebné,
krajkářky, švadleny, horníci, tkalci a jiní řemeslníci. O této světici existuje řada pověr:
Věřilo se, že když někdo něco ztratil a pomodlil se ke svaté Anně, tak ztracenou věc znovu našel.
Svatá Anna je také spojována s narozením dítěte, a to v podobě sudičky, která dávala novorozenci do vínku
většinou pozitivní budoucnost.
Jiná pověra varovala před koupáním se v potoce či rybníku. Na svatou Annu tři dny po sobě po dobu tří hodin
denně prý voda „kvete“ a koupajícím přivolává nemoci. Samozřejmě, že se neví, které tři hodiny během dne to
jsou.
Úryvek z knihy Léto a podzim

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností zastupitelstva obce a obecního úřadu v prvním pololetí roku 2012.
Zastupitelstvo obce se sešlo na svých zasedáních v prvním půl roce celkem čtyřikrát. Těchto veřejných
zasedáních se zúčastnilo 19 občanů.
Na zasedání dne 31. května byl schválen nový územní plán Obce Rokytnice. V územním plánu jsou
zapracovány požadavky občanů a firem na základě jejich žádostí, po projednání těchto žádostí příslušnými
orgány. Tento dokument řeší rozvoj Obce Rokytnice, včetně Kochavce, na dalších 10 let dopředu. Určuje plochy
pro zástavbu rodinnými domy, plochy průmyslové výroby, plochy zemědělské výroby atd.
Dalším významným počinem v prvním pololetí bylo dokončení akce Revitalizace nádrže Hajnice – Rokytnice.
Celé dílo bylo završeno kolaudačním souhlasem vydaným dne 2.7.2012 Městským úřadem Valašské Klobouky –
odborem životního prostředí. Tento projekt byl realizován v letech 2011 – 2012. Celkové náklady na akci činily
614 752,- Kč, z čehož příspěvek obce Rokytnice byl ve výši 61 475,- Kč. Veškeré finanční náklady byly k
dnešnímu dni uhrazeny.
Další kolaudační souhlas vydaný MěÚ Valašské Klobouky - OŽP rovněž 2.7. se týká stavby Rokytnice –
úprava toku u obecního úřadu. Tento projekt byl ukončen v loňském roce.
V tomto období byly rovněž pořízeny do penzionu na Kochavci dveře oddělující vstupní vestibul od
společenské místnosti a od schodiště vedoucí k pokojům v I. patře. V měsíci květnu byly opraveny místní
komunikace v obci pomocí vstřikovací metody.
Po provedené obnově katastrálního operátu jsme začali s výkupem či směnami pozemků pod místní
komunikací Na Kochavec. Chtěl bych poděkovat majitelům těchto pozemků za vstřícné jednání v této věci. Dále
bych chtěl poděkovat občanům, kteří provádějí údržbu zeleně na veřejných prostranstvích před svými
nemovitostmi. V současné době Úřad práce omezil možnost zaměstnání většího počtu občanů v rámci Veřejně
prospěšných prací. Není v silách dvou pracovníků, kteří jsou nyní na VPP u obce zaměstnáni veškeré veřejné
zelené plochy udržovat.
Závěrem mně dovolte, abych Vám popřál příjemně prožitou dovolenou a školákům hezké prázdniny.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XVI. zasedání, konaném dne 31.5.2012 mj.:
- konstatuje ověření
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Rokytnice není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
- rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o
námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy č. 01/2012
- vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního
zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy
- Územní plán Rokytnice
schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích 2226/1, 2237/1 a
2238/1. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a E.ON Distribuce
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace mezi Městem Brumov – Bylnice a Obcí Rokytnice
schválilo rozpočtová opatření č. 1/2012
schválilo směnu části pozemku p.č. 1990/68 v Obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína, vlastník,
Obec Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, za část pozemku p.č. 1992/3 v Obci Rokytnice, v k.ú.
Rokytnice u Slavičína
2
rozhodlo o zakoupení ½ podílu pozemku p.č. 2218/10 o výměře 344 m , ½ podílu pozemku p.č. 1061/4 o
2
2
výměře 179 m , ½ podílu pozemku p.č. 1061/7 o výměře 121 m a ½ podílu pozemku p.č. 1895 o výměře
2
1694 m
2
rozhodlo o zakoupení ½ podílu pozemku p.č. 2218/10 o výměře 344 m , ½ podílu pozemku p.č. 1061/4 o
2
2
výměře 179 m , ½ podílu pozemku p.č. 1061/7 o výměře 121 m
2
rozhodlo o zakoupení 1/5 podílu pozemku p.č. 2218/9 o výměře 1 514 m , 5/8 podílu pozemku p.č.
2
2
2
2218/11 o výměře 273 m , pozemku p.č. 2218/2 o výměře 36 m , pozemku p.č. 2218/33 o výměře 24 m ,
2
2
pozemku p.č. 2218/36 o výměře 115 m , pozemku p.č. 2218/97 o výměře 18 m a pozemku p.č.
2
2218/119 o výměře 33 m
2
rozhodlo o zakoupení 3/8 podílu pozemku p.č. 2218/11 o výměře 273 m , pozemku p.č. 2218/37 o
2
2
2
výměře 186 m , pozemku p.č. 2218/64 o výměře 31 m , pozemku p.č. 2218/98 o výměře 47 m a
2
pozemku p.č. 2218/126 o výměře 8 m
2
rozhodlo o zakoupení 2/10 podílu pozemku p.č. 2218/9 o výměře 1 514 m
2
rozhodlo o zakoupení 1/5 podílu pozemku p.č. 2218/9 o výměře 1 514 m
rozhodlo o zakoupení části pozemku p.č. 101
2
rozhodlo o zakoupení 2/10 podílu pozemku p.č. 2218/9 o výměře 1 514 m , pozemku p.č. 2218/42 o
2
2
2
výměře 80 m , pozemku p.č. 2218/81 o výměře 320 m a pozemku p.č. 885/2 o výměře 57 m
rozhodlo o ceně krátkodobého pronájmu v penzionu na Kochavci za 1 osobu a noc ve výši 200,- Kč, za
druhou a další noc ve výši 180,- Kč
ZO Rokytnice na svém XVII. zasedání, konaném dne 20.6.2012 mj.:
bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Obce Rokytnice za rok 2011.
schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2011 bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu je:
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 v tis. Kč
2. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
3. Vyúčtovaní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
4. Fond rozvoje bydlení
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2011
6. Stav finančních prostředků obce k 31.12. 2011
schválilo hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizace
za rok 2011 ve výši 17 109,31 Kč.
schválilo převod hospodářského výsledku za rok 2011 Základní a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín,
příspěvkové organizace ve výši 17 109,31 Kč do rezervního fondu této organizace
2
2
schválilo směnu pozemku p.č. 301/9 o výměře 552 m a pozemku p.č. 301/10 o výměře 84 m , za
2
pozemek p.č. 2218/12 o výměře 161 m
2
schválilo směnu části pozemku p.č. 2237/1 za pozemek p.č. 2218/46 o výměře 50 m
2
2
schválilo směnu pozemku p.č. 1990/43 o výměře 879 m za pozemek p.č. 2218/87 o výměře 35 m a
2
pozemek p.č. 2218/138 o výměře 25 m
2
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schválilo směnu pozemku p.č. 1990/10 o výměře 1 550 m , pozemku p.č. 1990/11 o výměře 1 991 m a
2
2
pozemku p.č. 1990/42 o výměře 1 218 m za pozemek p.č. 2218/47 o výměře 46 m , pozemek p.č.
2
2
2218/82 o výměře 165 m , pozemek p.č. 2218/83 o výměře 121 m , pozemek p.č. 2218/103 o výměře
2
2
2
128 m , pozemek p.č. 2218/124 o výměře 17 m a 1/5 podílu pozemku p.č. 2218/9 o výměře 1514 m
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 2218/115 o výměře 80 m
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 2210/6 o výměře 56 m
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 2210/5 o výměře 22 m
schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na pořádání
12.ročníku Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi
Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a firmou JMP NET s.r.o, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.
vzalo na vědomí Žádost o pronájem penzionu na Kochavci
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
- Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pondělí 13.srpna 2012 od 16.00 - 17.00 hod. v Rokytnici
ve Sběrném dvoře a na Kochavci u obecního domu v době od 15.00 – 16.00 hod.
Nebezpečný odpad: kyseliny, oleje a tuky, barvy, tiskařské barvy, baterie, zářivky, žárovky akumulátory, lednice,
televizory, pneumatiky …
Sběr není určen pro podnikatelské subjekty, kterým vzniká tento odpad z provozování podnikatelské činnosti.
-

Kalendář společenských a kulturních akcí na rok 2012
21.7.
21. ročník fotbalového turnaje Memoriál Františka Baklíka
21.7.
Taneční zábava se skupinou Focus
28.7.
Pouťová zábava se skupinou Quatro
29.7.
Anenská pouť v Rokytnici
4.8.
Zájezd do termálních lázní v Györu (Maďarsko)
18.8.
Setkání na Peňažné – 12. ročník
6.10.
Setkání s důchodci v sále Hospůdky za lávkou – hraje Ladislav Beran

Úspěchy našich hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Rokytnici se v posledních třech měsících zúčastnil několika soutěží v požárním
sportu. Jak si naši hasiči vedli a jakých úspěchů dosáhli, nyní ve stručnosti zhodnotíme.
26.května soutěžili v Hrádku v okrskovém kole XV.okrsku Sboru dobrovolných hasičů. Soutěže se zúčastnilo
11 družstev mužů a tři družstva žen. Naši muži i ženy obsadili druhá místa.
Ve dnech 29.června až 1.července jelo 18 hasičů a hasiček na 39. Setkání Rokytnic ČR. Pořadatelem byla
Rokytnice v Orlických horách a soutěžilo se ve fotbale, stolním tenise a v požárním sportu. Hasiči soutěžili
v požárním útoku, netradiční štafetě a soutěži TFA o titul železného hasiče. V požárním útoku se muži umístili na
druhém místě a ženy na místě prvním. Ve štafetě byli muži třetí, ženy nesoutěžily. Zajímavá byla soutěž o
„Železného hasiče“, které se zúčastnilo 23 hasičů ze všech Rokytnic, ženy nesoutěžily. Tato soutěž byla velmi
náročná na fyzickou sílu a psychickou odolnost. Zde nám udělali velkou radost naši soutěžící Jirka Koller a
Štěpán Kozubík. Jirka soutěž s náskokem vyhrál a Štěpán skončil na 10.místě. Naši hasiči přivezli celkem 5
pohárů a to za dvě 1.místa (ženy v útoku a Jirka jako železný hasič), dvě druhá místa (muži v útoku a celkové
umístění) a jedno třetí místo (muži ve štafetě). Závěrečné hodnocení je velmi příznivé. Společně s fotbalisty a
hráči stolního tenisu byli naši sportovci jako nejlepší výprava setkání a zanechali v Orlických horách ten nejlepší
dojem.
V sobotu 14.července společně s OÚ Rokytnice jsme byli pořadateli 6.ročníku soutěže o putovní „Pohár
starosty Obce Rokytnice“ v požárním útoku – provedení s vlastní úpravou. Soutěž již tradičně proběhla na
Kochavci a zúčastnilo se jí 12 družstev mužů a 4 družstva žen. Všechna družstva žen disciplínu splnila a byla
vyhodnocena na základě dosažených časů takto:
1.místo – SDH Rokytnice
2.místo – SDH Dolní Lhota
3.místo – SDH Vlachovice
4.místo – SDH Petrůvka
V soutěži mužů bojovala o první místo tři družstva – SDH Sehradice, SDH Dolní Lhota a SDH Štítná nad Vláří .
Boj byl velmi vyrovnaný a nakonec ščítací komise a štáb soutěže vyhlásili tento výsledek:
1.místo – SDH Štítná nad Vláří A
2.místo – SDH Dolní Lhota
3.místo – SDH Sehradice
Naše družstvo mužů skončilo na 4.místě. Všechna zúčastněná družstva bojovala o co nejlepší umístění a
snažila se zanechat co nejlepší dojem. Soutěž proběhla v klidu, bez problémů a nehod, za podpory velkého počtu
diváků, kteří potleskem odměňovali výkony všech soutěžících.
Výbor SDH Rokytnice
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39.ročník Setkání Rokytnic ČR
Ve dnech 29.6. – 1.7. 2012 se uskutečnil 39. ročník Setkání Rokytnic České republiky v Rokytnici
v Orlických horách. Soutěžili mezi sebou fotbalisté, hasiči a stolní tenisté.
Přehled výsledků:
Fotbal:
1.místo – Rokytnice nad Vlárou
2.místo – Union Rokytnice v Orlických horách
3.místo – Rokytnice u Přerova
4.místo - 1. FC Rokytnice v Orlických horách
5.místo - Rokytnice nad Rokytnou
6.místo - Rokytnice nad Jizerou

Stolní tenis:
1.místo – Rokytnice nad Vlárou
2.místo – Rokytnice nad Rokytnou
3.místo – Rokytnice v Orlických horách
4.místo - Rokytnice nad Jizerou

Hasiči – muži:
1.místo – Rokytnice u Přerova
2.místo – Rokytnice nad Vlárou
3.místo – Rokytnice v Orlických horách
4.místo - Rokytnice nad Rokytnou
5.místo - Rokytnice nad Jizerou

Hasiči – ženy:
1.místo – Rokytnice nad Vlárou
2.místo – Rokytnice v Orlických horách
3.místo – Rokytnice nad Rokytnou

Soutěž o „Železného hasiče“ vyhrál náš hasič Jiří Koller.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší obce. Pevně věřím, že ve
stejně dobré atmosféře proběhne Setkání Rokytnic ČR 2013 v Rokytnici nad Jizerou.
Antonín Goňa

Společenská kronika
Narození
Jiřímu a Romaně Zollerovým syn Matyáš
Janu a Lence Řihákovým syn Matyáš

Diamantová svatba
Dne 19. července 2012 oslaví diamantovou svatbu – 60 let společného života
manželé Zdeňka a Ladislav Salokyovi.
Za výchovu, péči a lásku děkují dcery Zdeňka, Ladislava a syn Petr s rodinami.
Do dalších společných let jim přejí hodně zdraví, štěstí a pohody.

Vzpomínáme
Dne 31.července 2012 uplyne 10 let od úmrtí paní Aleny Petřkovské.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery Alena, Marie a syn Josef s rodinami.
.

Úmrtí
paní Anastázie Fagulcová
zemřela ve věku 102 let
paní Jarmila Bukovanská
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Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
Dne 5.7.2012 se konala na Kochavci tradiční Cyrilo – Metodějská pouť. Za velké účasti lidí se konala v
11 hod. v místní kapli mše svatá. Mši sloužil, za doprovodu dechové hudby Záhorovjané, štítenský farář
P.Andrzej Bystrzycki. Dechovou hudbu Záhorovjané, která hrála až do večerních hodin, vystřídala skupina
TEMPO. Zábava, kterou nepřekazila ani půlnoční bouřka trvala až do rána.
Velké poděkování patří rokytenské mládeži, která se tentokrát podílela na zajištění občerstvení.
Poděkování patří také Obci Rokytnice za organizaci. Za rok se na Vás těšíme při další tradiční pouti na Kochavci.

Zprávy ze školy
CO DĚLÁ SLUNCE
JITKA NOVOHRADSKÁ
BARVÍ TRÁVU,
ZVEDÁ HLAVU SLUNEČNICI
NA PŠENICI STŘÍKÁ ZLATO, SUŠÍ BLÁTO.
KRESLÍ STÍNY, TO JE DŘINY !!!!
Ano, je to tak. Deset pracovních měsíců uteklo jako voda. Léto už nám dávno začalo a děti si užívají
zasloužených dnů volna. Zkrátka této době vévodí dovolená, odpočinek a lenošení u vody.
Ale já bych se ještě chtěla vrátit k našim „jarním“ školním i mimoškolním aktivitám.
Dne 29.3. se děti naší ZŠ a MŠ společně s dětmi šanovskými zúčastnily první dvoulekce výcviku plavání
v bazénu v Luhačovicích. Školáci a mateřáčci byli hravým způsobem postupně zbavováni strachu z vodního
prostředí. Pobyt v bazénu totiž přispívá nejen k pohybovému rozvoji, ale i psychické pohodě. A protože čas
uplynul jako voda, naše plavání skončilo 31. května a děti si odnesly „mokré vysvědčení“. My přejeme všem
„ plaváčkům“, aby své nově naučené schopnosti a dovednosti dále rozvíjeli v průběhu nastávajícího léta .
Po předchozí domluvě s paní B. Fojtíkovou si šli naši školáci 30. března pobesedovat do knihovny.
Tentokrát nás paní Blanka Fojtíková po vzájemné dohodě s vyučujícími seznámila v knihovně se známým
ilustrátorem a animátorem Jiřím Trnkou. Po vzoru tohoto umělce si všichni zkusili i loutku vyrobit. Děkujeme touto
cestou paní Fojtíkové za pěkně připravenou besedu.
Také letos v květnu k nám zavítaly představitelky Nadace J. Pivečky, aby jako každoročně vyhlásily
výtvarnou soutěž – letos s názvem „ Čím bych chtěl/a být“. Ceny čekaly i na dva žáky naší základní školy Radima Hamalčíka a Markétu Zemkovou – oba získali 4. místo ve své kategorii.
V pondělí 7. května si naše MŠ a ZŠ společně s dětmi šanovskými zajela opět do Malenovic na dopravní
hřiště. Zde byly děti seznámeny s dopravními značkami, situacemi, které vznikají na křižovatkách, poučeny o
bezpečné jízdě. Starší žáci si napsali i test z dopravní výchovy, za který potom obdrželi cyklistický průkaz a
mladší děti byly za svou snahu odměněny reflexními obrázky zvířátek – pro lepší viditelnost na silnici.
Měsíc červen patří mezi nejhezčí měsíce roku. Dny jsou dlouhé a vzduch je nasycen vůněmi schnoucího
sena a kvetoucích lip. Pro děti je červen ve znamení výletů a blížícího se konce školního roku. Je časem těšení
se na prázdniny, ty nádherné dny bez úkolů a školních povinností, dnů plných slunce, vody, zábavy, radosti a
pohody.
Na červen také připadá MDD. Ten jsme letos oslavili dvakrát. V pátek 1. června si žáci základní školy
připravili po škole čtyři stanoviště, kde děti mateřské školy plnily různé úkoly, za které byly odměněny sladkostmi.
Škoda jen, že nám tento den nepřálo počasí, jinak byla oslava naplánována i s opékáním na školní zahradě.
A v pátek 8. června dostaly děti jako dárek k MDD návštěvu „Dětského centra Galaxie Zlín“. V prostorné hale se
nachází spousta atrakcí, na kterých se malí i velcí za 120 minut do slova a do písmene vyřádili až z nich „teklo“.
Jako na všech školách i na naší proběhlo během tohoto měsíce „celoplošné testování „ žáků 5. ročníku, a
to z předmětů: ČJ, M a AJ. Každý předmět byl plněn v jiném dni a byl časově omezen. Vše proběhlo velmi dobře
a myslím si, že žáci i paní učitelky mohou být s výsledky testů spokojeni.
Hudební nástroje – takto bychom mohli představit naši návštěvu Kongresového centra ve Zlíně, kde nás
Filharmonie Bohuslava Martinů seznamovala se zvukem /barvou/ i vzhledem hudebních nástrojů symfonického
orchestru , a to v úterý 12. června .
Po dlouhých úvahách nad tím, kam jet na výlet, jsme se letos rozhodli pro krásné moravské město
Kroměříž . Za sluníčkového počasí se výlet uskutečnil až poslední týden tohoto školního roku, a to v úterý
26. června. Navštívili jsme krásný kroměřížský zámek – arcibiskupský zámek a jeho zahrady zaujímají výjimečné
postavení mezi předními moravskými památkami. Po celou dobu své existence byly majetkem olomouckých
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biskupů a arcibiskupů, kterým sloužily především jako reprezentační rezidence. Zdejší architektura, zahrady a
sbírky patří k nejhodnotnějšímu kulturnímu dědictví naší země a právem byly zařazeny mezi památky UNESCO.
Po návštěvě zámku si děti zakoupily v zámecké čokoládovně suvenýry pro své blízké / samozřejmě z čokolády/.
V Květné zahradě děti měly možnost se proběhnout v bludišti a s veselou náladou a krásnými zážitky z celého
dne jsme se vrátili domů.
V pátek 29. června v dopoledních hodinách za přítomnosti pana starosty jsme se loučili s našimi
předškoláky a „páťáky“ – čtyři odchází do šestého ročníku ZŠ Slavičín – Vlára. Mateřáčci i školáci převzali na
památku velmi pěkné ilustrované knihy a jiné drobnější dárky.
Již od října 2010 je naše ZŠ zapojena do projektu „Inovace pro kvalitní výuku “ v rámci projektu
„ EU peníze školám“. K získání dotací bylo zapotřebí naplnění podmínek, mezi které patří i vytváření projektů pro
žáky po dobu 30 měsíců učitelkami základní školy. Projekty se týkají finanční , čtenářské a ICT gramotnosti.
Zapojení do tohoto projektu přispělo k novému vybavení počítačové učebny, ve které se žáci seznamují s prací
na PC a pomocí nově pořízených počítačů jsou vytvářeny i projekty na další zkvalitnění výuky. Tento projekt
jsme ukončili v měsíci červnu 2012.
Dále naše škola i v tomto roce pokračovala v projektech „mléko do škol“ a „ovoce do škol“.
Nový školní rok 2012 – 2013 začíná v pondělí 3. září 2012 a žáci se sejdou v místní ZŠ v 8,00 hod. ráno.
Provoz mateřské školy bude také obnoven v tento den, a to od 7,00 – 15,00 hod. Do mateřské školy je zatím
přihlášeno 18 dětí a v základní škole by se mělo vyučovat od 1. září 18 žáků 1. – 5. ročníku.
A co mají připravit rodiče prvňáčků do školy - najdete na našich webových stránkách.
Co dodat na úplný závěr?
Chtěla bych poděkovat za spolupráci v uplynulém školním roce pedagogickým a provozním kolegyním,
zastupitelům Obce Rokytnice a rodičům dětí, které navštěvovaly naše zařízení. Zároveň bych Vám ráda popřála
ty nejkrásnější letní dny plné pohody, sluníčka a koupání.
Zkrátka abyste si udělali skvělé prázdniny.
Dana Žálková, ředitelka školy
……JEŠTĚ ZE ŠKOLY……
V letošním školním roce se do náboženství přihlásili všichni žáci, kromě jednoho chlapce. Mimo
vyučování se zúčastňovali mší sv. jak v místní kapli, tak v kostele ve Slavičíně. První svaté přijímání přijali tři žáci
a jedna žákyně. Z mimoškolních aktivit je možné jmenovat akci „Noc kostelů“. Musím pochválit děti, že vydržely
poslouchat a být pozorní v kostele celé tři hodiny. Dále můžu jmenovat nedávné přenocování dětí ve škole,
kterému večer předcházelo hledání pokladů, stezka odvahy a čtení z Bible. V září nebo říjnu plánujeme výlet
vlakem do Horního Lidče, abychom si prohlédli Betlém – krásné dílo moravských a slovenských řezbářů.
Také bych chtěla touto cestou poděkovat rodičům dětí, kteří náboženskou výchovu na naší škole podporují.
Přeji Vám všem krásné a pohodové prázdniny.
Marie Nádvorníková
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Do 1. třídy bude Vaše dítě potřebovat:
- školní aktovku, penál
- do penálu: 2-3 tužky č.1 a 2 (nejlépe trojhranné), ořezávátko, dřevěné pastelky, plnicí pero nebo pero
zn. Tornádo
- stírací tabulku
- obaly na učebnice, notýsek a učebnice
- desky na písmena skládací abecedy (velké, pevné)
- desky na číslice
- cvičební úbor: tričko, trenýrky, cvičky (v látkovém sáčku)
- malý ručník s poutkem
- látkový ubrousek na svačinu
- přezůvky
- kufřík (krabice) na výtvarné pomůcky
do kufříku: vodové barvy, temperové barvy, štětce - kulatý č.10 a plochý č.12,voskové pastely (ne
čínské), plastelínu, hadříky na výtvarnou výchovu , sklenici na vodu, igelitový ubrus na stůl
- fólie formátu A5 - 2 ks
- 1 nůžky (nešpičaté, ostré)
- pracovní halenu na Vv (např. upravená stará pánská košile nebo triko)
Tučně vyznačené položky pořizuje škola.

Všechny potřeby, prosím, podepište!
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Pozvánky
TJ Sokol Rokytnice Vás srdečně zve
na 21. ročník fotbalového turnaje

Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 21. července 2011 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Účastníci turnaje: SK Horná Súča
SK Šanov
TJ Bohuslavice nad Vláří
TJ Sokol Rokytnice
Speciality na grilu a točené pivo.
Od 20:00 taneční zábava se skupinou FOCUS-ROCK
Srdečně zvou pořadatelé.
TJ Sokol Rokytnice pořádá

28. – 29. července 2012

ANENSKOU POUŤ
Sobota 28.7.2012
20:00 Taneční zábava se skupinou Quatro
Neděle 29.7.2012
11:00 Mše svatá v místní kapli Sv.Anny
12:00 Koncert skupiny Záhorovjané na návsi
Občerstvení zajištěno.
Program se uskuteční za každého počasí.

Obec Rokytnice a Obec Horná Súča si dovolují všechny pozvat na
12. ročník

Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné

v sobotu 18. srpna 2012

od 14:00 hod.

Kulturní program: 15:00 hod. - Vystoupení souboru Moravěnka s Jiřím Helánem,

Hankou Mlaskačovou a sólisty
Hraje dechová hudba Chabovienka
Občerstvení zajištěno
Doprava: Odjezd autobusu z Rokytnice na Kochavec ve 12:30 hod.
Odjezd autobusu z Rokytnice ve 13:00 hod
(přes Jestřabí – 13:05 hod. a Štítnou – 13:10 hod.)
Odjezd autobusu z Peňažné v 19:00 hod. a ve 20:00 hod.

Zlínský kraj poskytl na pořádání 12.ročníku
Mezinárodního česko – slovenského setkání
na Peňažné dotaci ve výši 20.000,- Kč.
Nad akcí převzal záštitu hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák.
2/2012
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Obecní úřad v Rokytnici pořádá

v sobotu 4. srpna 2012
zájezd do maďarských termálních lázní v Györu
Odjezd autobusu je v 5:00 hodin z návsi v Rokytnici.
Dopravné: 350,- Kč (platí se předem)
Celodenní vstupné: dospělí: 2.550,- forintů
důchodci a děti do 16 let: 2.050,- forintů
rodinné (2 dospělí a 1 dítě): 5.950,- forintů
skříňka 400,- forintů
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě nejpozději do 30.7.2012.

Zprávy z knihovny v Rokytnici
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna bude v měsíci srpnu zavřena.
Blanka Fojtíková, knihovnice

Zprávy z knihovny na Kochavci
Obecní knihovna Kochavec bude zavřená pro čtenáře 2. září až 9. září. Přes prázdniny bude otevřená
v normální půjčovní době – každou neděli od 16.00 do 18.00 hodin.
Věra Urbanová, knihovnice
Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – podzim 2012

Muži
Datum

Začátek

Odjezd

Hřiště

Oddíl

12.8.

16.30

doprava vlastní

V

Šanov

19.8.

16.30

D

Drnovice

26.8.

16.30

2.9.

16.30

15.15
14.45

V

Slopné

D

Nedašova Lhota

V

Biskupice

9.9.

16.00

16.9.

16.00

23.9.

15.30

14.15

30.9.

14.00

13.00

7.10.

15.00

14.10.

14.00

21.10.

14.00

28.10.

14.00

4.11.

13.30

11.11.

13.30

D

Šanov

12.45

12.15

D

Poteč

V

Pozlovice

V

Vlachovice B

D

Luhačovice B

V

Mirošov

D

Štítná B

V

Paseky A

D

Návojná
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