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Začátkem-li listopadu sněží,
mívá sněh pak často výšku věží.
Jaký bývá v listopadu čas,
taký obyčejně v březnu zas.

Teplé dny skončily a s přicházejícím podzimem opět nastává čas, kdy se nejenom my, ale také příroda
chystá na zimu. Stromy se začínají halit do nádherných barev, stěhovaví ptáci odlétají do teplejších krajů. Časté
jsou také ranní mlhy s deštěm a větrné počasí, které nás láká k pouštění draků. Začínají také vrcholit práce na
našich zahrádkách a polích. K tomuto období kdysi neodmyslitelně patřilo i dodržování řady tradic a zvyků.
Zejména ke sklízení ovoce a k ovocným stromům se jich traduje mnoho. Některé z těchto tradic si můžeme
připomenout:
V Čechách bývalo zvykem ke kořenům stromu, který rodil málo plodů, zakopat uhynulé domácí nebo
hospodářské zvíře. Takový strom se pak prý zastyděl a napřesrok přinesl větší úrodu. Ale také se tradovalo, že
kdo vykopal strom, který ještě nesl ovoce, do roka umřel.
Své pověry a zvyky mají i v tomto období myslivci.
Kdo chtěl na hon jít a dobrou mušku mít, hrábl třikrát ručnicí pod práh u dveří pro hlínu. Na ní pak třikrát plivl,
sliny s hlínou zadělal jako těsto a potom s ní potřel ručnici.
Když přišel někdo nový do mysliveckého učení, dal si mistr pozor na to, co jeho učeň zastřelil jako první. Trefil-li
čtyřnohé zvíře, znamenalo to, že zůstane u myslivců dlouho. Zastřelil-li ale ptáka, tvrdilo se, že mysliveckou
službu brzy opustí.
Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku bych Vás rád seznámil s aktuálním stavem významnějších akcí, které
v současné době probíhají nebo které chystáme.
V příštím týdnu bude započato s pracemi na stavbě „Rokytnice-komunikace a inženýrské sítě k 8
rodinným domům“ v lokalitě „Lůžek“. Smlouva o dílo s firmou TAS Štítná, která vyhrála výběrové řízení na tuto
akci byla podepsána a nic tedy nebrání v zahájení této stavby. Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena za dílo
(1.384.366,- Kč) je dle našeho názoru pro obec příznivá, nebudeme muset řešit dofinancování této akce úvěrem.
Pokud nedojde k nějakým nepředpokládaným výdajům, budeme mít finanční prostředky na úhradu faktur
spojených s touto stavbou našetřeny na běžném účtu obce. Navíc předpokládáme, že část vynaložených
prostředků se nám vrátí po prodeji stavebních pozemků, ke kterým se inženýrské sítě přivádějí.
„Ledy se pohnuly kupředu,“ co se týká projektu odkanalizování obce. Ve středu 24. října vydal Stavební
úřad ve Slavičíně Oznámení o zahájení územního řízení. Půjde-li vše dle předpokladů, bude do konce roku
vydáno územní rozhodnutí na tuto stavbu. V současné době probíhá kolaudační řízení stavby „Stavební úpravy
silnice III/49518 Rokytnice“. Součástí této stavby je i nová autobusová zastávka. Tuto zastávku bude možné
užívat až po vydání kolaudačního souhlasu. Uvedení zastávky do provozu Vám bude včas oznámeno. V minulém
Zpravodaji jsem Vás informoval, že bylo započato s výkupen pozemků pod místní komunikací na Kochavec. Tato
komunikace byla vybudována v minulém století, v době kdy vlastnické práva k pozemkům nebyla příliš
zohledňována. Snahou současného zastupitelstva je pozemky pod touto komunikací postupně vlastnicky
vypořádat. Případná oprava či rekonstrukce komunikace by vzhledem k finanční náročnosti byla řešena formou
dotace. Základní podmínkou přidělení dotace je vlastnictví dotčených pozemků. V letošním roce jsme za
pozemky a s tím spojené služby zaplatili více než 150.000,- Kč.
Závěrem mně dovolte, abych Vás všechny pozval na rozsvícení Vánočního stromu, které se uskuteční
v sobotu 1.prosince 2012 v 16.00 hodin před obecním úřadem.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XVIII. zasedání, konaném dne 26.7.2012 mj.:
rozhodlo nepronajmout penzion na Kochavci
rozhodlo o odprodeji pozemku p.č. 2238/6 o výměře 165 m²
schválilo zprávu o hospodaření Obce Rokytnice za období 1–6/2012
schválilo rozpočtové opatření č.2/2012
rozhodlo pověřit firmu MCI Servis s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín výkonem zadavatelských
činností na veřejnou zakázku na stavební práce akce stavby Rokytnice – komunikace a inženýrské sítě
k 8-mi rodinným domům za nabídkovou cenu ve výši 21 600,- Kč
schválilo zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Rokytnice – komunikace a inženýrské sítě
k 8-mi rodinným domům těmto firmám:
1) RENOSTAV s.r.o., Nábřeží 971, 763 26 Luhačovice
2) TAS Štítná nad Vláří s.r.o., Štítná nad Vláří 63, 763 33 Štítná nad Vláří
3) TES Bojkovice s.r.o., Tovární 976, 687 71 Bojkovice
schválilo komisi pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Rokytnice –
komunikace a inženýrské sítě k 8-mi rodinným domům
ZO Rokytnice na svém XIX. zasedání, konaném dne 27.9.2012 mj.:

-

-

schválilo rozpočtová opatření č. 3/2012
schválilo zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č.23/1
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice, příspěvkové organizace, Rokytnice 100,
763 21 Slavičín ve školním roce 2011 –2012
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2012 – 2013
2
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č.2218/17 o výměře 59 m a pozemku p.č.2218/28 o výměře 111 m
2

2

rozhodlo o zakoupení pozemku p.č.2218/16 o výměře 58 m , pozemku p.č.2218/22 o výměře 8 m ,
2
2
pozemku p.č.2218/27 o výměře 81 m , pozemku p.č.2218/67 o výměře 39 m a pozemku p.č.2218/92 o
2
výměře 32 m
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –nejnižší
nabídkové ceny zadané dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb (VZ malého rozsahu) na veřejnou
zakázku na stavební práce „ Rokytnice – komunikace a inženýrské sítě k 8-mi rodinným domům “ takto :
Pořadí č. 1 - Nabídka č. 5 uchazeče: Obchodní firma: TAS Štítná s.r.o.
schválilo zveřejnění záměru na odprodej částí obecních pozemků p.č. 486/4 a 2280
souhlasilo s cenou při opravě soklu na budově Penzionu na Kochavci ve výši 37 500,- Kč
souhlasilo se zakoupením elektrocentrály pro potřeby SDH Rokytnice a obce Rokytnice ve výši
do 50 000,- Kč.

Obecní úřad informuje
-

Kulturně společenské akce
17.listopadu 2012 – Hodová zábava se skupinou Exploze rock - sál Hospůdky Za Lávkou
(pořádá SDH Rokytnice)
1.prosince 2012 – Rozsvícení vánočního stromu

-

Rokytenský řemeslný jarmark
V sobotu 24.listopadu 2012 se uskuteční od 14:00 hodin ve Společenském domě čp. 41
Rokytenský řemeslný jarmark – drátkování,dekorace ze sušených květin i látek, šperky
z polymerových hmot, organza, patchwork, pletení z papíru, pečené perníky a mnoho dalšího.

Muzikál
ČK Rokytnice ve spolupráci s obecním úřadem pořádá v pátek 23. listopadu 2012 zájezd do
Slováckého divadla Uherské Hradiště na muzikál Kdyby tisíc klarinetů. Cena zájezdu a bližší
informace budou oznámeny později.
Zájemci se mohou předběžně přihlásit již nyní na obecním úřadě.
-

- Sběrný dvůr
Od 1.11.2012 se mění provozní doba Sběrného dvora takto:
pondělí
středa
Každou lichou sobotu :
3/2012
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Volby 2012
Výsledky hlasování – Volby do zastupitelstva kraje konané 12. – 13.10.2012
ve volební okrsku č. 1 Rokytnice
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů

442
256 57,92 %
241

Česká strana sociálně demokratická
Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
ZVUK 2012
Moravané
Lékaři a odborníci za ozdravení kraje
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana zelených
Suverenita – blok Jany Bobošíkové pro Zlínský kraj
Strana svobodných občanů
NEZÁVISLÍ
ZDRAVÝ KRAJ

66
42
40
33
16
13
10
8
4
3
1
1
1
1
1
1

ve volebním okrsku č. 2 Kochavec
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů

57
28 49,12 %
28

Česká strana sociálně demokratická
Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
ZVUK 2012
Strana zelených
Suverenita – blok Jany Bobošíkové pro Zlínský kraj

6
10
4
2
1
1
3
1

Výsledky hlasování – Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané 12. – 13.10.2012 - I. kolo
ve volební okrsku č. 1 Rokytnice
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
Jana Juřenčáková
Stanislav Mišák
Tomio Okamura
Ludvík Hovorka
František Hubáček
Václav Ransdorf

3/2012

254
234

442
57,47 %

107
60
32
16
11
8
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ve volebním okrsku č. 2 Kochavec
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
Jana Juřenčáková
Stanislav Mišák
František Hubáček
Václav Ranstorf

28
28

57
49,12 %

17
9
1
1

Výsledky hlasování – Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané 19. – 20.10.2012 - II. kolo
ve volební okrsku č. 1 Rokytnice
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
Stanislav Mišák
Tomio Okamura

138
137

442
31,22 %

70
67

ve volebním okrsku č. 2 Kochavec
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
Stanislav Mišák
Tomio Okamura

16
16

57
28,07 %

9
7

Poděkování senátorky
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych vám v souvislosti s ukončením mého senátního mandátu poděkovala za vaše hlasy v
senátních volbách. Na Kochavci jsem obdržela z 28 hlasů celkem 17, v Rokytnici z 234 platných hlasů celkem
107 hlasů, tj. 45,72%, což bylo nejvíce že všech kandidátů. Zbývající občané buď hlasovali pro jiné kandidáty
nebo se voleb nezúčastnili. Sami víte, jak volby celkově dopadly a dnes už máme nového senátora, takže nyní
se už budete muset obracet na něj. Děkuji všem, kteří mně důvěřovali, ale i těm, kteří dali svůj hlas mým
soupeřům. Skončila pro mě jedna životní kapitola a já jsem ráda, že jsem si jí mohla projít. Byla jsem první ženou
v historii v čele obce Rokytnice a také první, kdo byl v historii obce členem Parlamentu ČR. Když mě po volbách
někteří litovali , tak jsem jim odpovídala, že mě litovat nemusí, protože pán Bůh mě má stejně rád, protože dobře
ví, že po 13 letech v komunální a parlamentní politice si potřebuji nutně odpočinout. Praha není za rohem a
cestování, které vždy zabíralo jeden den v týdnu, nebylo vůbec jednoduché. Byla to však všeobecně velmi
poučné a já vám děkuji za tu příležitost, kterou jsem i díky vám dostala. Budu se opět naplno věnovat své rodině
a svému povolání a čekat, co pro mě zase život připraví. Svůj slib - spravedlivé peníze obcím a městům jsem
splnila, takže i Rokytnice má a bude mít vyšší příjmy od státu. Zda je využije smysluplně, to už záleží na
zastupitelstvu obce.
Přeji Vám jen to dobré.
Ing. Jana Juřenčáková

3/2012
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Společenská kronika
Narození
Kateřině a Nikolovi Lekovským syn Filip
Věře a Karlu Malaníkovým syn Václav
Haně a Petru Urbanovým syn Tadeáš

Vzpomínáme
Dne 14.září 2012 jsme vzpomněli 3.smutné výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky
paní Marie Strnadové
a 3.května 2012 uplynulo již 26 let od úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka a pradědečka
pana Josefa Strnada z Kochavce.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají syn Josef a Marie s rodinami, dcera Zdena a Michal, syn Miroslav,
sestra Stázinka a ostatní příbuzenstvo

Dne 17.září uplynulo 1.smutné výročí úmrtí pana Josefa Hrnčiříka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Miroslava,
syn Josef s rodinou, dcera Markéta s rodinou
a syn Lukáš s manželkou.

Úmrtí
paní Zdenka Kovaříková
paní Ludmila Ovčáčková

3/2012

5

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
3/2012

12.ročník

12. ročník setkání na Peňažné
Letos se 12. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné uskutečnil 18.srpna 2012.
Počasí všem přálo a tak účast několika stovek lidí nikoho nepřekvapila, stejně jako bezprostřední a srdečná
atmosféra. Oficiálně bylo setkání zahájeno hymnami obou zemí. Po projevech představitelé obcí připevnili
pamětní desku a následovala zábava s Jiřím Helánem, Hankou Mlaskačovou a souborem Moravěnka. V dalších
hodinách k tanci a poslechu hrála dechová hudba Chabovienka z Horné Súče, která učinkovala až do pozdních
hodin. Program plný různých soutěží, jak pro děti, tak pro dospělé zkušeně moderovali Luboš Spáčil z Rokytnice
a Lucia Mráziková z Horné Súče. Chtěli bychom poděkovat Všem, kteří se přišli pobavit i těm, kteří se přípravami
a organizací podíleli na zdárném průběhu celého setkání. Byli to zejména členové Sboru dobrovolných hasičů,
TJ Sokol, Sportovního klubu stolních tenistů a ostatní dobrovolníci.
Srdečně zveme všechny občany na třináctý ročník, který se uskuteční předposlední srpnovou
sobotu roku 2013.

Setkání s důchodci
Sobota 6.října 2012 patřila seniorům, kteří se přišli pobavit do sálu Hospůdky Za Lávkou. Úvodem je,
kromě pana starosty, přivítaly i děti místní základní a mateřské školy se svým programem. Příjemnou atmosféru
doplňovali muzikanti pan Ladislav Beran a pan Zdeněk Machů. Jsme rádi, že se setkání účastní jak pravidelní
hosté, tak také noví. Doufáme, že všichni příjdou i příští rok.
Děkujeme členkám Sboru pro občanské záležitosti, které se postaraly o pohoštění a společně se budeme
těšit na další setkání na podzim roku 2013.

3/2012
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Zprávy ze školy
PODZIMNÍ
Miloš Kratochvíl
Vítr voní po podzimu kouřem bramborové natě,
obloha dostala rýmu a svět šlape v blátě…
Slunce už jen dohořívá, za chvíli ho mraky skryjí,
kos na holé větvi zpívá první smutnou melodii.
Dovolená a prázdniny dávno skončily a v dohlednu jsou plískanice a chladné počasí. Ale i podzim má své
půvaby - tolik nádherných barev! Mezi hořící žlutou plápolá oranžová a rudá. Někdy ještě po celý říjen sluníčko
příjemně hřeje, ale zapadá už brzy. Silné větry lákají k pouštění draků, časté ranní mlhy jsou již na denním
pořádku a lidé se začínají pomalu balit do teplejšího oblečení.
Ano, podzim je tu, ale já bych se ještě ráda vrátila k zahájení školního roku 2012 – 2013.
Tak jako ve všech školách nastoupili i žáci ZŠ a MŠ Rokytnice do nového školního roku v pondělí 3. září
2012. Slavnostního zahájení se zúčastnili rodiče prvňáků a také pan starosta A. Goňa, který přišel povzbudit
nejen ty nejmladší žáčky, ale také popřál ostatním dětem hodně úspěchů do nového školního roku.
Sice už máme skoro dva krásné měsíce za sebou, ale já bych se přesto ještě vrátila k organizaci již
běžícího školního roku.
Dne 3. září 2012 usedlo do lavic na Základní škole v Rokytnici 18 žáků 1. - 5. ročníku, kteří jsou
rozděleni do dvou tříd. V první třídě vyučuje paní učitelka Andrea Furmanová žáky 1.- 3. ročníku a školákům 4. a
5. ročníku se bude věnovat po celý školní rok paní učitelka Zdenka Bartlová, která pracuje také jako vychovatelka
školní družiny na zkrácený úvazek.
V mateřské škole je zapsáno k novému školnímu roku 20 dětí a vyučují zde paní učitelky Dana Žálková a
Jana Surá. Školnicí zůstává paní Eva Hyžíková a 3.září 2012 k nám nastoupila nová paní kuchařka Dana
Vaňková, která se bude po celý rok starat o zdravou výživu pro naše malé i větší školáky.
V mateřské škole proběhne výchovně vzdělávací činnost dle Školního vzdělávacího programu „ JÁ A
MOJE ŠKOLIČKA“. V základní škole se vyučuje dle ŠVP „ ČAROVNÝ ROK VE ŠKOLE“.
Nadále budeme pokračovat v projektu „ovoce do škol“ a „mléko do škol“.
Co už máme za sebou a co před sebou?
pátek 14. září - uskutečnil se na školní zahradě „uvítací táborák“.
v neděli 30. září vystoupili děti a žáci naší školy na OÚ Rokytnice při příležitosti „vítání občánků do života“
na sobotu 6. října si připravili jak malí tak i větší žáci vystoupení pro zdejší seniory
v průběhu pěkného podzimního počasí je také v plánu dopolední vlastivědná vycházka celé školy a
školky
žáci základní školy podniknou návštěvu místní knihovny – téma:
„ příběhy s dětským hrdinou“.
v neděli 18. listopadu vystoupí naši školáci opět při příležitosti „vítání občánků do života“
a jako každoročně – 1. prosinec – „rozsvěcování vánočního stromku“ – před zdejším obecním úřadem,
kde určitě nebude chybět kulturní pásmo dětí a žáků MŠ a ZŠ Rokytnice
poté – jen a jen přípravy na vánoční svátky a budeme se těšit na další školní a mimoškolní aktivity

Jaké proběhly úpravy během prázdnin v budově školy?
- vymalování kuchyně
- nainstalováno v celé budově nové osvětlení
- instalatérské práce na WC chlapců ve škole
- oprava WC dětí v mateřské škole / nová
dlažba, nové záchodky, ještě jsou v plánu
nové obklady/
A na závěr bych ráda popřála veselé hraní
mateřáčkům, pokud možno jen hezké známky
školákům, pracovní pohodu celému kolektivu MŠ a ZŠ
Rokytnice a Vám všem přeji krásné, barevné a pokud
možno ještě prosluněné podzimní dny.
Dana Žálková, ředitelka ZŠ a MŠ
3/2012
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12.ročník

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

Dušičkový předvečer
aneb podzimní strašidýlka, tvořeníčka a vyprávěnky
Ve čtvrtek 1.listopadu 2012 v knihovně v Rokytnici od 17.00 hodin
Co si vzít sebou?
Kdo by se chtěl pochlubit vlastní vydlabanou dýní
ať ji přinese s sebou,
a rozsvítíme ji večer u kapličky.
Světýlka,lucerničky a lampionky…
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