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Mléčná dráha v prosinci jasná,
bude v příštím roce úroda krásná.

Pošmurný prosinec dobré je znamení
pro sady, lučiny i všecko osení.

Co v prosinci neuděláš, v lednu nedoženeš.
Rok se s rokem sešel a znovu jsou tady oblíbené vánoční svátky, které by měli
být hlavně klidné, pohodové a veselé. K vánocům neodmyslitelně patří nejenom dárky,
stromeček nebo kapr se salátem, ale také různé vánoční zvyky.
K oblíbeným tradicím patří i tzv. štědrovečerní věštění. Nejznámějším takovým
„čarováním“ je bezesporu rozkrajování jablíček, ale není to jediná taková tradice.
Věštilo se také z vlašských ořechů. Černý vnitřek ořechu předpovídal neštěstí a
smutek, zdravý ořech, pak radost a štěstí. Podobě se dalo věštit i z cibulových slupek.
Z cibule se naloupalo dvanáct sukének, ty se položily vedle sebe a do každé se
nasypalo trochu soli. Každá sukénka představovala jeden měsíc v roce. Na které se sůl do rána
rozpustila, v tom (podle pořadí vedle sebe) se očekával déšť. Ve které pouze zvlhla, ten měsíc měl být
normální a u které sůl s cibulovou sukénkou nic neprovedla, tak se dalo čekat sucho. Známým věštěním
bývalo i klepání na kurník. Ozval-li se děvčeti nejdříve kohout, znamenalo to, že se dívka do roka vdá, ale
jestliže se ozvala dříve slepice, dívka zůstala svobodná.
Méně známým zvykem bylo i namazat si na Štědrý den tváře medem. Tím si každý zajistil, že ho po celý
příští rok měli mít všichni rádi.
zdroj: české-tradice.cz
Vážení spoluobčané,
na dveře nám opět klepou ty nejočekávanější a nejkrásnější svátky roku, Vánoce. V tento nádherný čas,
kdy si většina křesťanského světa připomíná narození Ježíše Krista, si projevujeme vzájemnou úctu a
lásku. Tyto svátky jsou svátky radosti a štěstí. Je to čas, kdy se snažíme setkat s našimi blízkými nebo
v duchu vzdát úctu i našim nejdražším, kteří již nejsou mezi námi. Na tento vánoční čas se těšíme všichni
stejně, mladí nebo staří. Zachovejme si posvátnou úctu k těmto svátkům tak, jak to činili naši předkové a
udělejme všechno pro to, abychom k této posvátné úctě vychovali i naše děti.
Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem
svým krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2013, všechno dobré, hodně
štěstí a pevné zdraví.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XX. zasedání, konaném dne 26.10.2012 mj.:
-

-

rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 2218/50, pozemku p.č. 1318/16 a pozemku p.č. 1310
v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína,za kupní cenu celkem 31 422,- Kč
schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2229/5
schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 15
schválilo zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 2237/1
rozhodlo o pronájmu společenské místnosti v Penzionu na Kochavci ve výši 500,- Kč na den +
úhrada energií

ZO Rokytnice na svém XXI. zasedání, konaném dne 22.11.2012 mj.:
-

-

-

-

-

2

rozhodlo o odprodeji pozemku p.č. 2229/5 o výměře 186 m v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u
Slavičína, za kupní cenu 1 860,- Kč
2
rozhodlo o odprodeji pozemku p.č. 15 o výměře 383 m v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u
Slavičína, za kupní cenu 3 830,- Kč
2
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. 2237/1 o výměře 41 m v obci Rokytnice, v k.ú.
Rokytnice u Slavičína, za kupní cenu 1 312,- Kč
2
rozhodlo o zakoupení části pozemku p.č. 101 o výměře 49 m v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice
u Slavičína, za kupní cenu 1 600,- Kč
2
rozhodlo o zakoupení části pozemku p.č. 228/2 o výměře 5 m , části pozemku p.č. 228/5 o
2
2
výměře 3 m a části pozemku p.č. 228/4 o výměře 6 m za kupní cenu celkem 450,- Kč
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů Obce Rokytnice v roce 2013. O granty
mohou žádat občané a občanská sdružení Obce Rokytnice a místní části Kochavec do 31. 12.
2012 podáním žádosti na Obecním úřadě v Rokytnici.
schválilo rozpočtová opatření č.4/2012
schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu
ustanovilo inventarizační a likvidační komisi
určilo členy inventarizační a likvidační komise v ZŠ a MŠ Rokytnice
vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně
přílohy č.1 k článku 4 této vyhlášky
rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2013 ve výši 5.000,- Kč pro Městskou
nemocnici Slavičín
2
schválilo směnu části pozemku p.č. 1990/68 o výměře 191 m v obci Rokytnice, v k.ú.Rokytnice
2
u Slavičína, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, za část pozemku p.č. 1992/3 o výměře 175 m v obci
Rokytnice, v k.ú.Rokytnice u Slavičína
2
2
rozhodlo o zakoupení pozemků p.č. 236/1 o výměře 856 m , p.č. 2237/1 o výměře 111 m , p.č.
2
2
2090 o výměře 1388 m a p.č. 2091 o výměře 119 m v obci Rokytnice za kupní cenu celkem
40.000,-Kč
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě č. 1030011836/001 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín
a E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerschnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Statistika obyvatel v roce 2012
Počet obyvatel v roce 2012:
Přistěhovalo se:
14
Narodilo se:
8
Odstěhovalo se:
12
Zemřelo:
3
K 20.12.2012 máme 586 obyvatel, z toho 73 dětí a 513 dospělých.
Na Kochavci žije 69 obyvatel, z toho 11 dětí a 58 dospělých a v Rokytnici žije 517 obyvatel, z toho
62 dětí a 455 dospělých.

4/2012

2

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2012

12.ročník

Obecní úřad informuje
-

Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2013

ZO vydalo na svém XXI. zasedání, dne 22.11.2012, usnesením XXI/472 obecně závaznou vyhlášku č.
1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2013 stanovena na 350 Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
Osvobození a úlevy jsou následující:
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí nepřetržitě po dobu 10 měsíců a delší,
b) občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny (obecního úřadu) a v obci se
nezdržují,
c) osoby s trvalým pobytem na adrese Rokytnice čp. 86 a 150.
d) třetí a každé další dítě, je-li mladší 18 let nebo pokud studuje v denním studiu střední nebo
vysokou školu. Poplatník je povinen prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu střední
nebo vysoké školy),
e) děti, narozené v daném roce.
(2) Úleva se poskytuje:
a) studentům denního studia, kteří bydlí na kolejích nebo v místě studia náleží úleva ve výši 50%
poplatku (v poměrné výši) za každý započatý měsíc pobytu na kolejích nebo v místě studia.
Poplatník musí správci prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu střední nebo vysoké
školy),
b) osobám s trvalým pobytem Rokytnice čp. 70,71,72,73,175,186,189,191,198 a Kochavec čp. 68 a
84 bude poskytnuta úleva z celkové částky ve výši 30%,
c) poplatníkovi, který zaplatí celou výši poplatku do 31.03. příslušného roku bude poskytnuta úleva
z celkové částky ve výši 5%.
Dle článku č.5 odst.1) OZV č. 1/2012 je splatnost poplatku za odpad k 30.9. příslušného roku.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/2011 až 12/2011:
Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za období 1/2011 až 12/2011
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
208.800,Kontejner a uložení odpadu na skládce
11.881,Sběrný dvůr kontejnery
60.730,Celkem
281.411,Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 1/2011 až 12/2011
Nebezpečný odpad
19.386,Separovaný odpad
35.960,EKO-KOM
- 21.932,50
Elektřina SD
9.360,Celkem
42.773,50
Náklady celkem
324.184,50
Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 597 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což
znamená, že náklady na svoz a likvidaci odpadu za rok 2011 činily
na 1 obyvatele a majitele rekreačních staveb 471,- Kč.

-

Třídění odpadu

Žádáme občany, aby prázdné nápojové kartony (od mléka a džusů…)
nedávali do kontejnerů na plasty, ale do pytlů k tomu určených, které jsou
k dispozici na obecním úřadě.
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Společenská kronika
Narození
Janě a Adamovi Ryškovým dcera Alena
Jitce a Petrovi Bereckovým syn Matyáš
Janě Šebákové a Stanislavu Urbanovi syn Matyáš

Blahopřejeme
Paní Marii Šuráňové, která dne 13. listopadu 2012 oslavila krásné 85. narozeniny
s přáním všeho nejlepšího, co nejvíce zdraví a štěstí, lásky a dobré pohody gratulují
syn Miroslav s manželkou Zdeňkou a dcera Jaroslava s manželem Jiřím, s rodinami.

VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ – VIGILIE
v pondělí 24.12.2012
v místní kapli v 15.00 hodin

Zprávy z knihovny
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna v Rokytnici bude v pátek
21. prosince 2012 a v pátek 28. prosince 2012 uzavřena.
Otevřeno bude až v novém roce 4. ledna 2013.

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 1.prosince 2012 byl slavnostně rozsvícen vánoční strom. Rozsvícení a následnému
ohňostroji předcházelo vystoupení dětí místní ZŠ a MŠ, které byly odměněny nadílkou od samotného
Mikuláše v doprovodu Anděla a Čertů. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci této
akce, především místním hasičům, ženám, L. Spáčilovi a důchodkyním – za upečení výborných
koláčků.
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Zprávy ze školy

„Štědrý večer“
Štědrý večer už je tady,
sníh už padá do zahrady.
Na stromečku svítí svíčky
a vyhlížíme andělíčky.
Mají sáně s párem koní,
rolničky jim hezky zvoní.

Rychle upalují bílou plání,
vezou všechna lidská přání:
pytel štěstí, náruč lásky,
žádný stesk a žádné vrásky.

Hýřivé barvy podzimu, kterými nás
příroda udivovala, se vytratily pod
bělostným pápěřím prvních sněhových vloček. 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 pojďme se ještě podívat, co vše se událo v mateřské a základní škole za poslední dva měsíce
/listopad, prosinec/ :
18. listopadu vystoupili děti a žáci základní a mateřské školy při příležitosti „vítání občánků do
života“ ve Společenském domě. Tato akce byla připravena pro tři miminka, jejich rodiče a
nejbližší příbuzné.
rozsvícení vánočního stromu se letos uskutečnilo dne 1. prosince opět před Obecním úřadem
Rokytnice. Všechny děti si připravily společné pásmo, předškoláci se představili básněmi a
písněmi s vtipnou čertovskou tematikou a žáci základní školy poté pokračovali recitací básní se
zimními a vánočními náměty. Zazpívali i několik vánočních koled. Však se také Mikuláš dětem
odměnil za jejich kulturní vystoupení tím, že přišel ochotně ve své plné kráse i s celou svou
družinou a přinesl všem účinkujícím dárky. Věřím, že jsme se příjemně všichni naladili na příchod
adventního času.
S koledami vystoupí žáci naší základní školy i ve zdejší kapli na Štědrý den odpoledne.
v úterý 4. prosince školáci a předškoláci MŠ navštívili místní knihovnu po předchozí domluvě
s paní Blankou Fojtíkovou. Tématem tentokrát byly zimní a vánoční pranostiky. Závěr pobytu si
všechny děti zpříjemnily zhotovením skládanky vánočního stromku. Touto cestu děkuji paní B.
Fojtíkové a budeme se určitě těšit na další společné setkání, které se uskuteční na jaře 2013.
čtvrtek 6. prosince patřil opět dětem z mateřské školy, kdy je navštívil Mikuláš se svou družinou.
Prvotní strach předškoláků brzy vystřídala odvaha a děti zazpívaly Mikulášovi písničky a
zarecitovaly básničky. Mikuláš s andílky poté děti odměnil drobnými sladkostmi.
naši malí i větší „koledníci“ chodili po koledě v pátek 14. prosince, popřáli pěkné svátky vánoční a
pevné zdraví do nového roku, za což byli odměněni drobnými dárky a sladkostmi. Poté jsme se
společně vyfotografovali u vánočního stromu před zdejším obecním úřadem.
12. prosince odpoledne převzaly ve Zlíně naše dvě dívky třetí cenu:
Tereza Koláčková ve výtvarné soutěži a Nina Múdra cenu za nejlepší fotografii.
vánoční besídka – společná pro celou školu i školku – byla připravena na čtvrtek 20. prosince.
Letos byla pojata dramatizací známých pohádek. Nejdříve se představily p. učitelky pohádkou
„Perníková chaloupka“, mateřáčci zahráli svou velmi oblíbenou „Lesní chaloupku “ a školáci se
předvedli pohádkami „Otesánek“ , „ O veliké řepě“ a „O koblížkovi“.
Děti si vyzkoušely i vánoční zvyk - lití olova do vody, který se všem moc líbil. Na závěr jsme si
všichni společně zazpívali známé vánoční koledy a popřáli si pěkné vánoční svátky.
Až jehličí zavoní a až svíčky zaplanou, srdce spolu zůstanou. Narozením Ježíškovým, tímto krásným
časem snovým, nový čas nastává.
Ať radost a světlo prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny chvíle nového roku 2013!

ZÁPIS DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SE KONÁ V ÚTERÝ 15. LEDNA 2013
OD 14,30 -15,30 HODIN V BUDOVĚ ZŠ ROKYTNICE.
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Za všechny děti ZŠ a MŠ Rokytnice a za celý pracovní kolektiv bych Vám ráda popřála ty
nejkrásnější vánoční svátky plné radosti, štěstí a do nového roku mnoho zdraví, hodně sil a odvahy při
zdolávání vrcholů pracovních i osobních, ať si v cíli vždycky můžete říct : „to je nádhera….“.
Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu v Rokytnici za celoroční spolupráci.
Dana Žálková, ředitelka školy

Včelaři
Zase se nám blíží konec roku a to je pravý čas podívat se na jeho průběh. Můžeme začít loňským
podzimem, kdy byly hlášeny z celé republiky velké úhyny včelstev na varroázu. Taky v naší základní
organizaci Slavičín bylo už na podzim několik včelařů úplně bez včel. Rokytenští včelaři však opět
nezklamali, zodpovědně léčili, takže zimní ztráty byly minimální, i když některá včelstva byla hodně
zesláblá. Medná snůška byla u nás a podle dostupných informací asi v celé republice hodně
podprůměrná, podle některých starších včelařů nejhorší za posledních mnoho let.
Studený začátek března nedovolil včelám ani větší prolety, natož nějakou snůšku. Ve druhé polovině
března začaly včelky nosit pyl z lísky, olše a vrby. Duben a květen byly poměrně suché měsíce, navíc se
přidalo chladné počasí a dokonce mrazíky na přelomu dubna a května. Co nezničil mráz, to dorazilo
pokračující sucho.
Začátkem června jsme se pustili do vytáčení medu, některá včelstva něco dala, jiná měla zásob
akorát pro sebe a byla i taková, která bylo nutné přikrmit. Ve druhé polovině června rozkvetly lípy a
začala medovicová snůška. Jenomže nastalo deštivé počasí a tahle snůška taky brzy skončila. Jediný
komu nevadily rozmary počasí byl kleštík včelí (varroáza). Ten se vesele množil a proto jsme koncem
července po ukončení sezóny zahájili první léčení kyselinou mravenčí. Pak byly včelám dodány zimní
cukerné zásoby a v průběhu října a listopadu byla provedena třikrát fumigace varidolem. V loňském roce
našich jedenáct včelařů zazimovalo 101 včelstvo, zimu nepřežilo 8 včelstev. Letos máme zazimovány
104 včelstva.
Tento rok jsme si opět vyzkoušeli chov matiček, ale vzhledem k výše popsané
problémové sezóně nebyla ani tato akce korunována moc velkým úspěchem.
Závěrem chceme oslovit naše především mladší spoluobčany: „nebojte se včel ani
včelařů, přijďte
mezi nás a pomožte nám snížit věkový průměr našich členů, který je téměř 59 roků.“
Veselé vánoce a šťastný nejen příští rok přejí místní včelaři.
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Myslivecké sdružení
Přátelé přírody, vážení vlastníci půdy, rád bych navázal na loňský příspěvek
v obecním Zpravodaji a informoval Vás o činnosti našeho mysliveckého sdružení.
Oproti minulému roku se nic nezměnilo. Odstřel drobné zvěře – zajíc, bažant jsme
vůbec neplánovali. I přes snahu našich členů v krmení zvěře, se nám nepodařilo
zvýšit jejich stavy. Kromě srnčí zvěře nemáme normované stavy a proto naše snaha
o odstřel je nulová. Pořádané naháňky se míjejí s účinkem. Střelíme pouze nějakou
škodnou (lišku).
V letošním roce jsme střelili v našem revíru daňka. Je to jediný kus, který byl v našem revíru kdy
střelen. Na něho jsme měli řádné povolení od příslušných orgánů. Jinak jsme střelili 6 ks černé zvěře.
V letošním roce jsme začali s přístavbou myslivecké chaty na Jaslách. Při této příležitosti bych
chtěl poděkovat předsedovi B. Hamalčíkovi, všem členům našeho sdružení a mladým zájemcům o práci
v našem sdružení, kteří se zapojují do aktivit myslivců. Pokračujeme v zajišťování krmiv pro zvěř.
Pokračujeme s ozdravným programem v léčení spárkaté zvěře. Na tyto akce vynakládáme nemalé
finanční prostředky.
Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu za vstřícný přístup při zajišťování placených prací v lese.
Všem občanům, obecnímu úřadu i našim členům přeji radostné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce.
Myslivecký hospodář

Klub důchodců
Ať letošní vánoční dny přinesou nám v příštím roce co nejvíce štěstí a pohody.
Ať dovolí nám si spočinout a po absolvování tohoto kalendářního roku si sednout a
odpočinout. A při této idylce si zrekapitulovat letošní činnost našeho klubu.
Musím konstatovat, že naše činnost byla skromnější než minulé roky. Nevím
čemu to mám přičíst – snad přibývající léta, snad zdraví zlobí více – zkrátka takový je
život a v něm stáří. Ale nechci jenom naříkat, na něco jsme se přece jenom zmohli.
My jsme si přivítali nový rok 16. ledna. Zúčastnil se celý náš klub a náš starosta Antonín Goňa
nás pěkně přivítal.
9.6.2012 jsme se zúčastnili zájezdu na Turzovku. Účast jsme měli dobrou. Tam se je vždycky na
co podívat. Zrenovovaná krásná kaplička a její okolí. Tam se stále něco děje.
12.7.2012 jsme se sešli pro nás na oblíbeném místě a to je rybářská chata. A tam nás překvapily
naše čtyři Jarušky, se kterými jsme společně oslavili jejich jmeniny. Moc se to všem líbilo, děkujeme.
9.10.2012 byla u nás v klubu dohodnutá změna. Nebyl žádný zájezd (zdravotní potíže), dohodli
jsme se na společném obědě a to v našem klubu. Oběd děvčata zajistila u paní Malaníkové v Hrádku i
s dovozem. Z naší strany byla velká spokojenost, vřele doporučujeme!
Tímto bych ukončila sdělení o naší činnosti.
A naše prosba: Ať na nás v budoucnosti čeká jenom to drahocenné zdraví, štěstí, pohoda a klid,
co víc si přát?
Za nás za všechny přeje Marie Šuráňová.

Červený kříž
Je opět konec roku a já bych vás ráda seznámila s tím, co se událo v naší
organizaci. Nejdůležitější je asi to, že jsme se odtrhly od Českého červeného kříže
Zlín a jsme dále jen Červený kříž Rokytnice. Stalo se tak po souhlasu všech členek
naší organizace. I nadále spolupracujeme s obecním úřadem i všemi složkami.
Pro své členky a naše spoluobčany jsme uspořádaly zájezd na výstavu do
Věžek. Jako vždy jsme zajistily zdravotní hlídku na hasičskou soutěž O pohár starosty na Kochavci. Naše
sestry provedly zdravotní školení dětí ve škole a školce. Na konci listopadu se konal zájezd do
Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Muzikál Kdyby tisíc klarinetů se setkal s velkým úspěchem.
Na závěr si dovolím pozvat všechny naše členky na výroční valnou hromadu, která se koná
v pátek 28.12.2012 ve 14.00 hodin ve Společenském domě čp. 41. Těším se na vás já i všechny členky
výboru a také vám za všechny přeji krásné a klidné prožití Vánoc a do nového roku 2013 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Blanka Machalová, předsedkyně ČK
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Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte nám, 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. Prvním oficiálním setkáním roku 2012 pro nás byla
Výroční valná hromada (VVH) SDH Rokytnice dne 7. 1. 2012. Zde jsme společně s hosty ze Slušovic
shrnuli naši činnost za celý rok. V neděli 15. ledna se zástupci našeho sboru zúčastnili VVH SDH ve
Slušovicích a 27. Ledna na VVH 15.Okrsku ve Slavičíně. 10.2. naši členové osvětlovali ledovou plochu
na noční akci Disko na ledě. Od 8. března je zbrojnice vytápěna novým plynovým topením, které pořídil
obecní úřad. Jako každoročně jsme obsluhovali na oslavě MDŽ. Dne 24.3. jsme vyčistili vodní nádrž
„Brodiště“ v místní části Mrmlov. Na poslední březnový den připadl jarní sběr kovového odpadu. Bohužel
dne 20. dubna jsme zaznamenali krádež 70ti litrů nafty z Pragy V3S odstavené u zbrojnice. Čin byl
nahlášen Policii ČR. Doposud pachatel neznámý. Po této nepříjemné události jsme nainstalovali
videokameru s nočním přisvícením, která snímá odstavné parkoviště u zbrojnice. Za hojné účasti občanů
jsme postavili májku a zorganizovali posezení u táboráku. 3.4. – 28.4. proběhla oprava korby na V3S
„ruka“. Materiál byl zakoupen obecním úřadem. Opravu jsme provedli svépomocí a zároveň jsme auto
připravili na STK. Poslední týden v květnu jak družstvo mužů, tak družstvo žen reprezentovali naši obec
na okrskové soutěži v Hrádku. Soutěž pořádal SDH Slavičín. Obě družstva obsadila druhou příčku. 25. 5.
obě krizové vozidla značky Praga prošla bez závad technickou kontrolou, čtrnáct dní na to absolvovala i
Avie technickou kontrolu s tím samým výsledkem. 9. června byl náš sbor požádán o výpomoc při
pořádání Slavičínského plamínku. Okresní sdružení hasičů Zlín nás požádalo o výpomoc při ozvučení a
komentování okresního kola v požárním sportu dne 23.6.2012 v obci Březová. Poslední týden v měsíci
červnu se konalo Setkání Rokytnic 2012. V požárním útoku skončilo naše družstvo na druhém místě,
družstvo žen zvítězilo. Konala se také soutěž TFA (železný hasič), ve které zvítězil náš Jiří Koller.
V červenci a srpnu jsme takřka každý týden provzdušňovali obecní rybník „Hajnice“. 7.7. – výpomoc a
ukázka požární techniky na akci Sportuje celá Rokytnice. Smíšené útoky žen, mužů a dětí. V odpoledních
hodinách byla k dispozici dětem část našeho vybavení. Krásné první místo získaly dorostenky na tradiční
kochavecké soutěži O pohár starosty obce Rokytnice. Muži skončili na místě čtvrtém. Soutěže se
zúčastnilo 12 družstev mužů a 4 družstva žen. 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. V průběhu měsíce srpna se nám podařilo úspěšně založit
družstvo žáků, a to si vzal na starost bratr Pavel Malaník, kterému pomáhají další členové našeho sboru.
Pravidelné tréninky se konají v pátek nebo v sobotu, kterých se účastní pravidelně 12-18 našich
budoucích mladých hasičů. 8.9. pořádal náš sbor pro členy a širší veřejnost zájezd po krásách našeho
okolí. Program se skládal z návštěvy Archeoskanzenu v Modré u Starého města, Velehradu, Leteckého
muzea v Kunovicích a muzea lidových pálenic ve Vlčnově. Letos (22. 9.) jsme byli přizváni na námětové
cvičení v dálkové dopravě vody, jež pořádala jednotka hasičů ze Šanova. Koncem září náš sbor provedl
podzimní sběr železného odpadu v naší obci a na Kochavci. 5 října jsme do naší zbrojnice pozvali
majitele firmy Daks, která se zabývá výhradně strojním vyšíváním hasičských a obecních praporů. Byly
nám předloženy některé návrhy praporů, ze kterých jsme sestavili prapor dle našich požadavků. Tento
prapor bude slavnostně posvěcen a představen široké veřejnosti u
příležitosti 120. výročí založení našeho sboru, které proběhne 20. července
2013. V měsíci říjnu zastupitelstvo obce schválilo nákup nové výkonnější
elektrocentrály. Stroj značky Honda má výkon 7 kW na 400V. Centrála byla
zakoupena pro účely SDH a obecního úřadu. 12. listopadu se konala
hodová zábava, kterou jsme pořádali. K tanci a poslechu hrála skupina
Exploze rock. V sobotu
1. prosince jsme zajišťovali Rozsvícení
vánočního stromu. Na Silvestra všechny zveme na zakončení roku do
Společenského domu čp.41 v druhém patře. 5. 1. 2013 se v sále 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 věříme, že rok 2013 bude pro náš sbor úspěšný
alespoň jak ten minulý.
Přejeme Vám všem krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů
v novém roce 2013.
Výbor SDH
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TJ Sokol
Vážení spoluobčané a sportovní přátelé, ani jsme se nenadáli a je za námi další rok a jsou tady
opět nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Tak jako každý rok i letos koncem roku bilancujeme naši činnost.
Naše TJ Sokol má ve fotbalové sezóně 2012/2013 pouze mužstvo mužů, kteří hrají III. třídu skupiny B
okresu Zlín. Po podzimní části soutěže se mužstvo nachází s 23 body a skórem 31:19 na 4.místě tabulky.
Pro oživení paměti uvedu alespoň tabulku střelců:
Goňa Antonín - 8, Goňa Martin - 7, Hamalčík Pavel - 5, Hamalčík Kamil – 3, Both Martin – 2, Eliáš Martin
2, Kovařík Jaromír – 1, Mikloš Martin – 1, Plášek Tomáš – 1.
Členové naší TJ odpracovali při údržbě sportovně kulturního areálu přes 350 hodin. Tak jako
každý rok i letos se naše TJ zúčastnila ve dnech 29.6. – 1.7. 39. ročníku Setkání Rokytnic České
republiky v Rokytnici v Orlických horách. Po velmi dobrém výkonu jsme obsadili 1. místo. Za toto
umístění jsme získali krásný putovní pohár, který je vystaven na místním obecním úřadě.
Členové TJ Sokol tak jako každoročně uspořádali již 21. ročník Memoriálu Františka Baklíka a
večer taneční zábavu se skupinou FOCUS ROCK.
Následující sobotu byla zábava se skupinou QUATRO a v neděli jsme
zajišťovali zdárný průběh Anenské pouti. Vypomáhali jsme též při přípravách a
organizaci Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné.
Spolupráce naší TJ s ostatními složkami v obci je na velmi dobré úrovni.
Poděkování patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli naší TJ a zvláště pak panu
Zdeňku Burešovi, který pravidelně ve vývěsní skříňce informuje občany o naší činnosti.
Milý spoluobčané, jménem výboru TJ Sokol Rokytnice Vám přeji příjemné
prožití svátků vánočních, hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce 2013.
Jiří Zoller, předseda TJ

Sportovní klub stolního tenisu
V sezóně 20011/2012 se umístila naše družstva v regionálních soutěžích okresu Zlín takto:
-SK Rokytnice „A“- RS 1.tř.- 11.místo (12 mužstev) - 29 bodů – sestup do RS 2.tř.
-SK Rokytnice „B“- RS 3.tř.- 10.místo (12 mužstev) - 38 bodů - záchrana
18.2.2012 uspořádal náš sportovní klub v naší obci tradiční průvod Fašanky 2012, kde jsme se
prezentovali coby rockové hvězdy.
30.června jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenisu v Orlických horách, který byl součástí 39.ročníku
Setkání Rokytnic. V soutěži tříčlenných družstev (celkem 8 ze čtyř Rokytnic) vybojovalo naše družstvo „A“
(Petr Malatinský, Ivo Petrů, Vlastimil Bureš ) celkové prvenství (2.Rokytná, 3.Orlické hory), když obsadilo
v základní skupině 2.místo. Družstvo „B“ ( Jaromír Fojtů, Zdeněk Bureš, Jiří Ščuglík) skončilo osmé.
Do sezóny 2012/2013 jsme přihlásily obě družstva a těsně před polovinou soutěže si vedou takto:
- SK Rokytnice „A“- RS 1.tř. - 1.místo – 27b.
- SK Rokytnice „B“- RS 3.tř. - 8.místo – 18b.
Koncem roku uspořádá SK Rokytnice 13. ročník Vánočního turnaje pro mládež, registrované a
neregistrované hráče (ženy, muži) o věcné ceny. V součastné době má SK 24členů (2 ženy, 12 mužů),
z toho 12 je registrovaných. Za dobu své dvanáctileté 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 2013 vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho sportovních i osobních
úspěchů.
VÁNOČNÍ TURNAJ
Sportovní klub Rokytnice uspořádá ve dnech 28. a 29. prosince 2012 v sále Hospůdky za lávkou
13. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu.
Program je následující:
- 28.12. - 17:00 hod - turnaj registrovaných (dvouhra) – Memoriál ing. Karla Nováka
- 29.12. - 9:30 hod - turnaj mládeže do osmnácti let
- 15:00 hod - turnaj neregistrovaných (dvouhra, čtyřhra) – Memoriál Josefa Hrnčiříka
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, předseda SK
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Kroužek dovedných rukou
Kroužek dovedných rukou v letošním roce, kromě své zaběhlé práce s dětmi, zkusil oslovit i
dospělé občany Rokytnice. Mile nás překvapil počet lidí, kteří se zabývají ručními řemeslnými pracemi.
A že jejich práce opravdu za něco stojí, si naši občané mohli prohlédnout na Rokytenském řemeslném
jarmarku v sobotu 24.11.2012. Zájem návštěvníků byl nemalý. Ve Společenském domě mohli spatřit i
okusit zdobené perníčky, pokochat se pohledem na velké množství dekoračních předmětů ze sušených
květin, dřeva, textilu a mohli spatřit i pletení z papíru, drátkování, šperky a mnoho dalšího. Troufám si
tvrdit, že to bylo pro všechny účastníky příjemně strávené odpoledne.
Marie Pinďáková

Pozvánky

Silvestrovský výšlap na Peňažnou
v pondělí 31. 12. 2012
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 firmy ZKL v 9:30 hod. Návrat se
předpokládá mezi 14 – 15 hodinou.
Pojďme na čerstvý vzduch a oslavme Silvestra společně!

Srdečně zveme všechny občany na

VI. Obecní ples
který se uskuteční v pátek 25. ledna 2013
v sále Hospůdky za lávkou v Rokytnici.
K tanci a poslechu zahraje kapela FOCUS rock.
Součástí plesu bude bohatá tombola.
Občerstvení včetně zvěřinového guláše je zajištěno.
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