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7. ročník

Milí čtenáři,
je tady další rok, už 2007, a asi každý z nás od něj něco očekává. Vždycky si přejeme, aby se
právě tento nový rok, když to nebyl ani jeden z oněch minulých, stal rokem našich splněných přání.
Abychom konečně našli toho pravého, koho budeme mít rádi – a on nás, abychom zlepšili svou
finanční situaci, či snad, pokud se štěstíčko unaví, dokonce zbohatli, nebo docela jednoduše –
abychom vůbec celý ten nadcházející rok ve zdraví přežili.
My, co jsme už odrostli kouzelným prstenům princezny Arabely víme, že většina přání se stejně
nesplní a nakonec to přijmeme jako holou skutečnost. Přesto však máme možnost aspoň něco udělat,
záleží jen na nás! Prosit Boha či svůj šťastný osud je sice méně pracné, ale ne vždy účinné. Jeden
člověk se topil a ze všech sil prosil Pána Boha, aby ho zachránil, po chvíli se Pán sklonil z nebeského
trůnu a zvolal: „Pomůžu ti, ale i ty musíš hýbat rukama a plavat ke břehu!“
Jistě není na škodu doufat ve štěstí, ale jistější je, když se navíc člověk přičiní – a nemusí to
být jen o penězích. Chceme-li být zdraví, tedy zdravě žijme, chceme-li být štíhlí a krásní, pracujme na
sobě, když si přejeme být úspěšní v životě, snažme se, studujme, nečekejme, že nám dobré místo spadne
z nebe.
Ať se nám tedy všem v tomto novém roce, s trochou úsilí a špetkou štěstí, splní alespoň některá
přání. Koneckonců, ty nejlepší věci jsou stejně zadarmo: to, že nejsme sami, že máme partnery, rodiče,
děti, přátele, že slunce každý den vychází a už se pomalu prodlužují dny…
Co víc si můžeme přát?

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v tomto svátečním období pozdravil a podělil se s Vámi o krásnou vánoční
atmosféru roku 2006.
Nedá mi, než se v úvodu nevrátit několika větami k volbám do zastupitelstva obce.
Předvolební kampaň byla na můj vkus příliš vyostřená. Moje představa byla taková, že když proti sobě
stojí dvě volební strany, každá představí své kandidáty, svůj příslušný volební program a občané si
vyberou své zastupitele. Místo toho však vesnicí kolovaly různé fotografie a dopisy, takže jsme zůstali
celému okolí jenom pro smích. Rovněž v povolebním období pokračují jednostranné, zejména
mediální útoky, ať už formou jakéhosi „Rokytníku extra“ plného různých nechutností (mimochodem
stojí minimálně za zamyšlení, jak je vůbec možné, že takový plátek vyšel a proč byl prezentován jako
„časopis občanů Rokytnice a Kochavce“), nebo v knize návštěv na oficiálních webových stránkách
obce Rokytnice, kterou raději už kdosi (?) zavřel. Většina těchto útoků a urážek je namířena proti mně.
Záměrně jsem na ně nijak nereagoval, protože mě může urazit pouze inteligentní člověk a ten kdo psal
příspěvky do knihy návštěv se ani nepodepsal, případně se podepsal nějakým pseudonymem. Jsou to
lidé, kteří dosud nestrávili volební výsledky a nemohou se smířit se změnami, které v obci proběhly.
Zejména z těchto důvodů vidí nové vedení obce jako svůj prvořadý krátkodobý úkol uklidnění
situace v obci. Neotáčejme se dozadu na to co bylo, ale dívejme se dopředu na to co bude. A že
problémů je před námi hodně to ví snad každý. Několik palčivých bych rád připomenul:
- Odkanalizování obce. O této akci, zejména odkanalizování lokality Horňansko, se mluví
možná několik desítek let. Krátce bych Vás seznámil s nejnovějším vývojem v této
oblasti. Dne 29.11.2006 byl doručen na OÚ dopis od firmy Hydroprojekt Brno, která
vypracovává projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby „Likvidace odpadních
vod Rokytnice“. Z dopisu vyplývá, že ze strany obce není dořešeno umístění čistírny
odpadních vod v terénu a proto nemohla být dokumentace dokončena. Je nutné, aby se
s výše uvedenou problematikou seznámilo nové zastupitelstvo, které musí určit umístění
ČOV, aby mohla být dokumentace urychleně dokončena. Poté musíme požádat o vydání
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územního rozhodnutí. Bez platného územního rozhodnutí nedostaneme od nikoho ani
korunu. Tuto akci nelze financovat jinak než z prostředků státního rozpočtu nebo z dotací
z Evropské unie
- Výstavba penzionu na Kochavci. Tato stavba už stála obecní rozpočet několik milionů
korun a dalších několik milionů stát bude. Nezbývá než stavbu dokončit, pouze však za
předpokladu získání finančních prostředků formou dotace či příspěvku z jiných než
obecních zdrojů.
- Majetkoprávní spor s městem Slavičín. Vděčné téma zejména pro minulé vedení obce. Za
šest let tohoto soudního sporu se věc nepohnula ani o krok vpřed. Dle mého názoru bude
nutné nechat vypracovat nezávislý právní posudek, na základě kterého by zastupitelstvo
rozhodlo, kterým směrem se bude tato kauza dále ubírat.
Těchto několik dlouhodobějších problémů nám všem velí jediné – ukončit všelijaké žabomyší
války a začít táhnout za jeden provaz. Musíme mít na zřeteli rozvoj obce a nesmíme preferovat různé
osobní spory a ambice.
Naše občany ale netrápí pouze výše uvedené větší projekty. Potřebujeme rovněž opravit
chodníky, zatékající autobusové čekárny či poškozené místní nebo jiné přístupové komunikace. Děti a
mládež se nám schází po čekárnách místo v klubovně. V tomto výčtu bych mohl ještě chvíli
pokračovat. Realizace projektů bude hodně záviset na týmu kolem starosty a místostarostky a hlavně
na objemu finančních prostředků, které se nám podaří na tyto projekty získat. Práce se nám určitě bude
dařit lépe v atmosféře dobré spolupráce všech zastupitelů, než naopak. Přijďte se svými nápady na
obecní úřad, budete vždy vyslechnuti a Vašimi podněty a připomínkami se bude zastupitelstvo vždy
zabývat. Každá Vaše aktivita a nabídnutá pomoc je vítána.
Vážení spoluobčané, v novém roce 2007 Vám přeji mnoho zdraví, úspěchů a spokojenosti ve
Vašem osobním i pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta

Zastupitelstvo obce Rokytnice na svém I. zasedání, konaném dne 6.11.2006:
-

-

zvolilo Antonína Goňu do funkce starosty obce
zvolilo Mgr. Ivu Filákovou do funkce místostarostky obce
zřídilo finanční výbor (FV) , do funkce předsedy FV zvolilo Kamila Hamalčíka, za členy FV
Ing. Josefa Šebáka a Pavla Peška.

Zastupitelstvo obce Rokytnice na svém II. zasedání, konaném dne 9.12.2006:
-

-

-

vyhlásilo záměr na odprodej části obecního pozemku p.č. 23/I (Rokytnice)
vyhlásilo záměr na prodej části obecního pozemku (na Kochavci) p.č. 1663/5 o výměře 6 m2
vyhlásilo záměr na pronájem 1. podlaží obecního domu č.p. 41
vyhlásilo záměr na pronájem těchto obecních pozemků p.č. 661, 891,892,895 a část p.č.1990/1
(Rokytnice)
souhlasilo s uložením stavebního materiálu manželů Prekopových na části obecní p.č. 23/I pod
podmínkou, že materiál bude řádně oplocen tak, aby nedošlo k případnému úrazu dětí.
schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu. Finanční
prostředky v tomto období budou použity ke krytí závazků roku 2006 a ke krytí provozních
nákladů v tomto období, maximálně za každý měsíc do výše 1/12 skutečných nákladů roku
2006.
schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o poplatku za odpad. Sazba poplatku za
likvidaci odpadu je pro rok 2007 340,- Kč/osobu. Součástí poplatku není poplatek za pronájem
popelnice. Slevy a osvobození zůstávají v platnosti tak jako v minulých letech.
schválilo veřejnoprávní smlouvu k projednávání přestupků s městem Brumov – Bylnice
schválilo bezúplatný převod nepotřebné vojenské techniky Ministerstva obrany dle závazného
požadavku na movitý majetek
zřídilo kontrolní výbor (KV), do funkce předsedy zvolilo Ladislava Hofschneidera, za členy
KV Ing Petra Pastorka, Věru Slámečkovou, Evu Hyžíkovou, Zdeňka Kostku
zřídilo stavební komisi (SK) jako poradní orgán vedení obce, do funkce předsedy zvolilo Petra
Salokyho, za členy SK Kamila Hamalčíka, Jana Peška, Petra Malaníka, Zbyňka Šuráně.
ustanovilo inventarizační a likvidační komisi a určilo za členku inventarizační a likvidační
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-

komise v ZŠ a MŠ Rokytnice Mgr. Ivu Filákovou
rozhodlo, že inventury 31.12.2006 budou provedeny do 31.1.2007
stanovilo výši měsíčních odměn s účinností od 1.1.2007 neuvolněným členům ZO a předsedům
výborů a komisí
vzalo na vědomí výpověď z pracovního poměru pro účetní P. Štachovou - z organizačních
důvodů
vzalo na vědomí žádost p. Polaštíka a pověřilo SK a starostu provést místní šetření v této
lokalitě
vzalo na vědomí žádost p. Nádvorníka V. o odprodeji pozemku a bude se jí dále zabývat až
po schválení změny č. 2 Územního plánu. obce Rokytnice
vzalo na vědomí dopis p. Pinďáka o zavedení internetu pro všechny a bude se jím zabývat v r.
2007

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
-

úřední hodiny na OÚ v Rokytnici jsou následující:
pondělí – pátek
730 - 1130

-

úřední hodiny statutárních zástupců – obě funkce jsou neuvolněné, tzn. při zaměstnání:
starosta – každý sudý týden
pondělí
1500 – 1700
čtvrtek
1500 – 1700
místostarostka – každý lichý týden
pondělí
1500 – 1700
čtvrtek
1500 – 1700

-

úřední deska:
Úřední deska obecního úřadu je umístěna před hasičskou zbrojnicí. Vývěsní skříňky u
zastávky ČSAD jsou určeny pro místní složky a společenské organizace. Na úřední desce jsou
vyvěšovány dokumenty, které musí být ze zákona zveřejněny. Jsou to například obecně
závazné vyhlášky a nařízení, informace o konání zasedání Zastupitelstva obce, informace o
konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, Senátu Parlamentu ČR,
krajských a obecních zastupitelstev a jiné důležité dokumenty. Je proto v zájmu všech občanů,
aby si našli čas a vyvěšené listiny si přečetli. V případě jakýchkoliv nejasností se mohou
informovat na obecním úřadě

-

vidimace, legalizace:
Ověření listiny – vidimaci nebo ověření podpisu – legalizaci je možné provést v současné
době pouze v úředních hodinách starosty nebo místostarostky. V nutných případech je to
možné po domluvě kdykoliv. Správní poplatek je dán zákonem a činí za ověření jedné stránky
30 Kč a za ověření podpisu rovněž 30 Kč.

-

evidence obyvatel:
Přihlásit se k trvalému pobytu v Rokytnici je možné pouze v úředních hodinách starosty
nebo místostarostky. V tomto případě je správní poplatek stanovený zákonem 50 Kč za
dospělou osobu, za děti se neplatí.

-

sběrný dvůr:
Provozní doba je od 1. 1. 2007 stanovena takto:
pondělí
1400 – 1600
středa
900 – 1100
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Sobotní provoz byl zrušen, protože za celý prosinec využili provozní doby v sobotu jen dva
občané. Do kontejnerů ve sběrném dvoře lze uložit veškerý komunální odpad mimo
nebezpečného odpadu, železa a dříví. Sběr nebezpečného odpadu bude provádět firma
Rumpold obdobně jako doposud. O termínu budete včas informováni. Sběr železného šrotu
provedou hasiči.

-

zimní údržba místních komunikací (MK):
I když toto téma není v současné době aktuální, poskytujeme aspoň základní informace.
Zimní údržbu MK bude provádět p. Jiří Dufek z Hrádku. Problematika údržby MK je
zpracována v Plánu zimní údržby místní komunikace v Rokytnici na období 2006 – 2007.
Několik důležitých pasáží z Plánu:
- úkolem zimní údržby MK je zmírňování závad sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a
ekonomickým možnostem vlastníka MK na straně druhé.
- časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě MK:
a) při odstraňování sněhu
V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého
sněhu dosáhla 5 cm. V době mimopracovní při domácí pohotovosti
pracovníků do 60 minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.
b) při posypu inertními (chemickými) materiály, pro zmírnění závad kluzkosti
V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že se na místních
komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.
V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po
zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.
- stupeň důležitosti komunikace určuje plán, v němž se místní komunikace zařazují do
pořadí takto: I. pořadí – zabezpečuje sjízdnost do 4 hodin
Úsek MK od mostu u OÚ Rokytnice po točnu Kochavec
II. pořadí – zabezpečuje sjízdnost do 12 hodin
Ostatní MK v pořadí: Boční, K Záhumení, Čupek, Lůžek, Malá strana,
Krátká, Okružní, Ke Mlýnu, Spojovací, Ke hřišti, Na Katloň, Na
Louky, Kochavec – od točny po areál bývalého JZD, Kochavec –
Beňovec (Poláchovi a Hýblovi)

-

poplatek za odpady:
Sazba poplatku ve výši 340 Kč na osobu byla stanovena ZO na schůzi dne 9. 12. 2006.
Veškěré osvobození a úlevy zůstávají nadále v platnosti a jsou následující:
1) Osoby s trvalým pobytem v obci Rokytnice a v 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. 186, 175, 189, 191, 70, 72, 73 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%.
Žádáme občany, aby placení poplatku odložili až na měsíc únor vzhledem k tomu, že v lednu budou
probíhat na OÚ inventury, účetní uzávěrky a jiné administrativní činnosti.
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POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Obhajoba 1. místa z loňského turnaje
v Rokytnici n. Rokytnou byla úspěšná pro náš
SK. Zbylá medailová místa patřila hráčům
z Rokytnice nad Rokytnou.
Závěrem každého roku SK pořádá
tradiční Vánoční turnaj pro místní registrované
hráče i širokou veřejnost. 7. ročník tohoto
turnaje proběhne 28. a 29. prosince v místním
sále Hospůdky za lávkou.
V současné době má SK 24 členů (18
mužů, 4 ženy, 2 žáci), 22 hráčů je
neregistrovaných. Po dobu šestileté existence
se klub pevně stabilizoval a stal se součástí
sportovní činnosti v naší obci, což je
výsledkem výborné spolupráce všech členů
SK. Doufejme, že tomu bude takto i nadále.
Závěrem chci poděkovat všem členům
i činovníkům klubu za dosavadní práci a
popřát jim i všem spoluobčanům do Nového
roku 2007 vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho
sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš

Zpráva o činnosti Sdružení pro
občanské záležitosti
V letošním roce naše členky přivítaly
do života tři nové občánky Rokytnice a
Kochavce. Jako každý rok i letos rovněž
navštívily své starší spoluobčany u příležitosti
jejich životních jubileí. V sobotu 12. listopadu
se opět po roce sešli v sále místní Hospůdky za
lávkou senioři z Rokytnice a Kochavce na
svém každoročním setkání, zde jsme se
postaraly o občerstvení přítomných.
V tomto předvánočním čase jsme si
také vzpomněly na své spoluobčany žijící
v domově důchodců v Loučce a věříme, že je
naše návštěva potěšila.
Závěrem bychom chtěly popřát všem
spoluobčanům krásné prožití Vánočních svátků
a hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti v roce 2007.
Elena Saňáková

Sportovní klub Rokytnice – oddíl
stolního tenisu

Okénko do „Klubu seniorů“
Náš klub seniorů, takzvaný „babinec“
se setkává pravidelně každý čtvrtek odpoledne.
„Babinec“ je nazývaný proto, že sem nechodí
žádní muži. Rády bychom je zde uvítaly.
Museli by nám však sdělit jaká činnost v
„Klubu seniorů“ by je bavila. Možná by se pro
ně daly zařídit nějaké hry (karty, šachy,
člověče nezlob se, apod.), možná i nějaký tisk.
Jinak je naše činnost pestrá. V poslední době
např. jsme zde měly návštěvu našich
družebních přátel z Horné Súče. Učily nás
vyrábět andělíčky a „perin babky“. Pokud
budete chtít naše výrobky vidět, přijďte se
podívat.
Ludmila Jemelková

Oddíl stolního tenisu v Rokytnici byl
poprvé založen v září roku 1975 a byl součástí
TJ Sokol Rokytnice. Hrávalo se zpočátku
v místním kinosále, později na hřišti
v klubovně TJ Sokol, kde se také odehrálo
poslední utkání na jaře 1991. V létě r. 2000 se
rozhodli staronoví členové a další příznivci
kulatého míčku tento tenisový oddíl obnovit a
to pod hlavičkou SK Rokytnice. Klub našel, za
velkého přispění a vstřícnosti majitelů
Hospůdky za lávkou, svůj domov v přilehlém
sále, kde si vybudoval i svoje zázemí. V
sezoně 2004 – 05 oddíl postoupil do 3. třídy
region. přeboru a splnil tak dílčí úkol, který si
na počátku své existence vytyčil. V uplynulé
sezoně skončila obě mužstva – „A“ i „B“ – ve
svých třídách na 7. místě.
2. července
2006 uspořádal SK
Rokytnice turnaj ve stolním tenise. Jednalo se
o 2. ročník setkání stolních tenistů v rámci
Setkání Rokytnic 2006, které proběhlo v létě u
nás v obci. Soutěže jednotlivců se zúčastnilo
11 hráčů (8 domácích, 3 z Rokytnice n.
Rokytnou). Turnaj měl kvalitní úroveň, jak
z organizačního, tak i herního hlediska.
Chybělo jen více hráčů z dalších Rokytnic.

Silvestrovský výšlap na Peňažnou
V neděli 31. 12. 2006 se uskuteční
výšlap na Peňažnou. Předpokládaný sraz
účastníků je kolem poledne na Peňažné. Akce
se koná za každého počasí. Připravte si dobré
obutí, teplé oblečení, jídlo a občerstvení.
Výšlap není nijak organizován – kdo přijde,
ten přijde. Sraz „zdravého jádra“ je v 930 hod u
bývalého skladu Prabos. Předpokládané
ukončení akce je mezi 14 – 15 hodinou.
Pojďte se provětrat!
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TJ SOKOL Rokytnice: rok 2006

Kroužek dovedných rukou

V sezóně 2005/2006 se umístila naše
družstva v mistrovských soutěžích následně:
- žáci skončili v okresní soutěži skupiny
„C“ na předposledním 10. místě se
ziskem 13 bodů. Umístění žáků je
zapříčiněno
především generační
výměnou. Silný ročník 1989 přešel do
dorostu a noví žáci nedokázali tuto
mezeru zacelit. Věříme, že za dva roky
budou hrát žáci o vyšší příčky tabulky.
- dorost se umístil v okresní soutěži
skupiny „B“ na 7. místě se ziskem 13
bodů.
- muži se umístili v první sezóně
v okresním přeboru na 9. místě se
ziskem 33 bodů.
V letošním roce připadlo právo uspořádat
35. ročník setkání Rokytnice 2006 na naši
Rokytnici. Setkání se uskutečnilo tradičně
v přátelském duchu, za účasti všech čelných
představitelů obcí a sportovních klubů. Jako
hosté se akce zúčastnili hejtman Zlínského
kraje pan Libor Lukáš a předseda Okresního
fotbalového svazu ve Zlíně pan Pavel Primus.
Fotbalový turnaj ozdobili svou účastí i
prvoligoví rozhodčí v čele Laďou Goňou.
Našim fotbalistům se nedařilo tak jako v jiných
letech a skončili až na druhém místě, ale už
nyní se těšíme na další ročník, tentokrát do
Rokytnice v Orlických Horách.
Další aktivity v roce 2006:
- uspořádali jsme fotbalové turnaje
žáků, dorostu a mužů, dále potom
„Anenskou pouť“
- zajistili jsme účast v mistrovských
soutěžích žáků, dorostu a mužů
- pravidelně jsme informovali občany o
činnosti TJ Sokol ve vývěsní skříňce –
poděkování patří p. Zdeňku Burešovi
- zabezpečili jsme řádné provádění
údržby sportovního areálu a šaten
Po podzimní části sezóny 2006 – 2007 je
umístění našich družstev následující: žáci 10.
místo – 13 bodů, dorost 7. místo – 13 bodů,
muži 13. místo – 12 bodů.
Závěrem patří poděkování všem těm, kteří
jakýmkoliv způsobem pomohli naší organizaci
jak po stránce finanční, tak i materiální, či
účastí na různých brigádách nebo jiných akcích
či aktivitách.
Výbor TJ Sokol Rokytnice přeje svým
příznivcům a členům radostné prožití
Vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v novém roce.
Jiří Zoller

Když jsme před časem zahájili činnost
Kroužku dovedných rukou, moc jsme nevěřili,
že zaujme stabilní místo ve využití volného
času mnoha dětí v naší obci. Kdo by
předpokládal, že v době virtuální zábavy a
počítačů bude mít ještě někdo zájem zápasit
s jehlou a nití a podobnými nesmysly. Šest let
naší činnosti nás však přesvědčilo, že se ještě
přece jenom někdo najde. Každou středu
odpoledne se v Obecním domě č.p. 41 sejde
hrstka nadšených dětí, aby si zde osvojila
základní kroky ručních prací. Zhotovila krásné
dárky pro sebe a své nejbližší.
S potěšením mohu napsat, že právě
děti jsou těmi, kdo nás inspiruje k tomu, co
právě budeme tvořit. Necháváme jim volné
pole působnosti. A často jsme mile překvapeni
jejich výslednými pracemi. Kromě polštářků,
figurek, zvířátek, různých dekorativních
předmětů jsme se zapojili také do charitativní
činnosti - šití panenek. Tvoříme vánoční a
velikonoční ozdoby, atd.
Náš kroužek navštěvují děti nižších
ročníků, ale nejsme uzavřeni ani pro starší děti.
Přijďte mezi nás a uvidíte.
Marie Pinďáková

Myslivecké sdružení
Přátelé myslivosti, vlastníci půdy, rád
bych Vás informoval o činnosti mysliveckého
sdružení. Naše sdružení provozuje činnost na
cca 780 ha. Jak vidíte sami, na malé Hané (jak
se říkalo Rokytnici) jsou kromě lesů pouze
pastviny a louky určené k sušení a mulčování.
Kde jsou ty časy, kdy byly lány obsety pšenicí,
kukuřicí, řepkou, voňavým jetelem a plné
drobné zvěře. Zde Vám uvádím příklad:
v letech 1972 až 1978 výsledky našich honů
v číslech – plus minus 150 ks zajíců, 50 ks
bažantů. Letošní úlovek 3 zajíci, žádný bažant.
Minulé roky takřka stejné.To málo, co v naší
honitbě máme, musíme přikrmovat celý rok,
vynakládat nemalé prostředky na koupi
krmiva, obílí, kukuřice, léčivých krmiv. Ale
z čeho nakupovat? Zvěřina na prodej žádná,
tak nezbývá, než shánět placené brigády –
sázení lesních stromků, oplocenky v Rokytnici
a okolí.
V našem sdružení je 19 členů, většinou
mladých, kteří věnují myslivosti hodně svého
volného času.
Všem členům, přátelům přírody a
všem občanům přeji mnoho štěstí v novém
roce.
Miroslav Hamalčík
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Out-door game – parný týden příprav, ledový
déšť v den konání, nicméně po letošním
ročníku už musí každý přesně vědět, proč se
doporučuje účastníkům mimo jiné i
„obojživelný“ oděv. Podle odezvy si to však
těch 25 lidí na trase třetího ročníku přece jen
pořádně užilo.
Out-door night – druhý minifestival 4 kapel
v bohatém dešti a skvělé náladě. Když si
odmyslím fotbal a ragby, poprvé jsem viděl
lidi skákat rybičku do bláta právě tady…
Kochavecký chodník – po léta zapomenut,
letos identifikován, decentně (až skrytě)
označen a několikrát prošlápnut!
Nové nápady a tipy nikdo nikdy
nespočítal. Stejně jako hodiny rozvíjení teorií
zda a jak to či ono udělat; nebo zda a jak to
udělat lépe... Podařilo se nám však právě toto a
právě takto. Děkujeme proto obci, příbuzným,
kamarádům, láskám a všem sympatizantům,
kteří nám s tím pomohli. A stejně tak vám, kdo
jste se na některou z těchto akcí přišli pobavit.
Přejeme úspěšný, veselý a ne vyloženě
běžný rok 2007.
Petr Šuráň

Z historie a současnosti místních včelařů
Z historických pramenů je zjištěno, že
včelařský spolek pro Slavičín a okolí byl
založen 27. prosince 1926. Na valné hromadě
byl za Rokytnici do výboru spolku zvolen pan
Vincenc Kovařík. V zápisu ze schůze 6. února
1927 se uvádí, že spolek má 29 členů, kteří
mají dohromady 230 včelstev. V roce 1931 byl
za Rokytnici do výboru zvolen Jaroslav
Urbaník a v roce 1947 p. Josef Argaláš.
V roce 1960 má organizace 95 členů
s 697 včelstvy. Organizace sdružuje včelaře
z 11 obcí. V Rokytnici je v této době 12
včelařů, kteří mají dohromady 70 včelstev.
Rokytnici ve výboru zastupuje p. Antonín
Argaláš, v roce 1991 p. Josef Argaláš a od r.
1992 p. Josef Malaník, Rokytnice č.p. 86.
Stavy včelstev na jaře roku 1997:
Slavičín 186, Hrádek 156, Nevšová 52,
Petrůvka 28, Lipová 165, Rokytnice 57, Šanov
85, Bohuslavice 30, Divnice 15.
V současné době jsou v Základní
organizaci Českého svazu včelařů Slavičín
zapsáni z Rokytnice: Argaláš Josef, Goňa
Miloslav, Koncer Jan, Konečný Martin, Kužela
Vincenc, Malaník Josef, Moudřík Rudolf,
Mrhálek Josef, Ing. Pastorek Petr, Pinďák
Jaroslav, Pospíšil Jaroslav, Skočovský
Miroslav, Stračár Jozef, Ščuglík Jiří, Šuráň
Jan. Počet včelstev v Rokytnici je 133.
Rokytnici zastupuje ve výboru p. Jaroslav
Pospíšil.
A teď ještě pár slov o včelařině. Když
se řekne včela, téměř každý si představí med.
Než se ale včelař k medu dostane, musí strávit
stovky hodin ve včelíně při různých činnostech
jako např. výroba nových úlů, přeléčování
různých nemocí či zazimování včelstev. Je
třeba rovněž připomenout nenahraditelnou roli
včel při opylování zemědělských plodin či
ovocných stromů a příznivé účinky včelích
produktů na zdraví člověka. Ale o tom až
někdy příště.
Jaroslav Pospíšil

Zpráva o činnosti ČČK v roce 2006
Letos se naše členky dne 25. února
ujaly organizování fašankového průvodu pod
názvem „Ptačí chřipka, prasečí mor a šílené
krávy“. Průvodu se jich zúčastnilo 13. Průběh
průvodu byl natočen na videokazetu, kterou je
možno zapůjčit.
Během roku byla poskytnuta pomoc
30-ti osobám. Zajišťovaly jsme první pomoc
při fotbalovém „Turnaji Rokytnic“, kde jsme
ošetřily 4 fotbalisty s lehčími poraněními. Také
při hasičské soutěži mládeže na podzim tohoto
roku jsme byly připraveny podat první pomoc.
Naštěstí nebylo třeba, tato akce se obešla bez
zranění.
V dubnu byly 4 naše členky vyslány na
proškolení PP, jedna z nich získala oprávnění
proškolovat další osoby a to na dobu 4 let.
20. května se uskutečnil zájezd do
ZOO Lešná a do Zlína, kde jsme navštívily
Obuvnické muzeum a budovu č. „21“, z jejíž
terasy se nám naskytnul krásný výhled na celý
Zlín. Tento výlet byl sice dost náročný na
chůzi, ale velmi zdařilý. Chtěly jsme
zorganizovat ještě zájezd do lázní v Podhajské,
ale ten se pro malý zájem neuskutečnil.
Nový rok je již přede dveřmi, proto za
ČČK přeji všem pevné zdraví po celý rok,
pohodu v kruhu rodinném a hodně úspěchů
v práci.
Aloisie Burešová

Rok s FUN - MATESem
Jen namátkou o vybraných akcích, na
kterých se Fun-Mates energií a volným časem
v letošním roce podílel:
Cyrilometodějská pouť – zajištění občerstvení
a příprava kulturního areálu pro poutníky
tohoto horkého dne
Hasičské závody na Kochavci – organizační
výpomoc
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10. září se v kulturním areálu konal 4.
ročník soutěže mladých hasičů „O pohár
ředitele HZS Zlínského kraje“. Pro soutěžící a
všechny děti byly po celý den zajištěny různé
sportovní hry. Součástí programu byly mimo
jiné také projížďky na koních, ukázky výcviku
služebních psů a zásah profesionálních hasičů
z Valašských Klobouk. Soutěže se zúčastnilo
24 družstev mladých hasičů. Jednalo se o
uzavřenou soutěž, na kterou byla nominována
vždy tři nejlepší mužstva z každého okresu
v obou kategoriích, což se projevilo i na
celkové úrovni soutěže.
Toto je zkrácený přehled některých
akcí za rok 2006, kterých se naši členové
zúčastnili. Nový rok zahájíme Výroční valnou
hromadou, která se uskuteční 6. ledna. Na
závěr bych chtěl všem členům a příznivcům
poděkovat za obětavost a spolupráci a popřát
všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2007.
Ladislav Hofschneider

Zpráva o činnosti SDH Rokytnice
za rok 2006
27. ledna se velitel místního SDH
společně se starostkou obce zúčastnili Výroční
valné hromady 15. okrsku v Lipové.
Během února členové SDH pomáhali odklízet
sníh ze střech obecního úřadu, základní školy a
také ze spadlých střech a střech narušených
sněhem. Při prudkém tání sněhu na přelomu
března a dubna jsme čistili zanesené příkopy a
potok zanesený bahnem.
3. června jsme se na okrskové soutěži
v Lipové umístili na 3. místě.
Na přelomu června a července se již
tradičně konal sraz Rokytnic. Letos již podruhé
byla součástí tohoto srazu také hasičská soutěž.
V sobotu jsme pro soutěžící hasiče uspořádali
exkurzi a ochutnávku v uherskobrodském
pivovaru Janáček.
8. července jsme na Kochavci pořádali
společně s okrskem nultý ročník soutěže „O
putovní pohár starostky obce Rokytnice“. Této
soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů a jedno
družstvo žen. Naši borci obsadili 2. místo. Tato
soutěž bude pokračovat i další roky. V r. 2007
by se měla konat 14. července.
19. srpna jsme se podíleli na
organizaci „Setkání na Peňažné“, kde někteří
naši členové pomáhali při dovozu zboží,
prodeji občerstvení a veškerého technického
zajištění.
26. srpna jsme jako každý rok
zorganizovali pro členy SDH a širší veřejnost
zájezd po krásách naší vlasti. Letos bylo cílem
město Ostrava, kde jsme navštívili Hasičské
muzeum města Ostravy, hornické muzeum a
stanici báňského záchranářství. Zájezd jsme
ukončili společnou večeří v Lidečku.

Místní skupina rybářů
Místní skupina Moravského rybářského svazu
je začleněna do místní organizace MRS
Slavičín. Počet členů místní skupiny je 28
rybářů včetně šesti rybářů ze Šanova. Hlavním
úkolem naší skupiny je starost o potok –
Rokytenku. Na tomto potoku provádíme
brigádnickou činnost a to zejména: výstavbu
nových a opravu starších splávků, čištění
koryta od větví a komunálního odpadu, který
na břehy Rokytenky ukládají nezodpovědní
občané. V případě potřeby nabízíme pomoc při
organizování akcí obecního úřadu.
Tímto bych chtěl poděkovat rybářům, kteří se
brigád účastnili pravidelně a zároveň vyzvat
ostatní k větší aktivitě.
Oldřich Voltner

Vzpomínka
Dne 9. listopadu 2006 opustil řady našich občanů Ing. Ladislav Findorák, po uplynulá dvě
volební období člen zastupitelstva obce. Byl jedním z těch, kteří sehráli významnou úlohu při
obnovení samostatnosti Rokytnice a přes své rodinné a podnikatelské povinnosti se práci pro veřejnost
věnoval s velkým nasazením. Ing. Findorák, ačkoliv rodák z východního Slovenska, se nikdy netajil
tím, že po letech prožitých v našem kraji si Rokytnici, Kochavec (kam rád zajel potěšit se krásným
rozhledem) a vůbec celé Valašsko zamiloval. Byl to veselý, srdečný člověk, vždy ochotný pomoci.
Bude navždy scházet nejen své rodině, ale i nám všem.
V běžném životě je každý nahraditelný. Místo na pracovišti, ve firmě či třeba v prestižní
politické funkci zaujme někdo jiný – a život běží dál... V rodině a mezi přáteli je to však ztráta
definitivní a člověka, který odešel nikým nahradit nelze. Zbývá vzpomínka a prchavá naděje, že snad
lidská duše nezaniká... Sbohem, Laco. A dík.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Ve školním roce 2006-07 bylo zapsáno k 1. 9. do mateřské školy 17 dětí, z toho 12 chlapců a 5
děvčat.Z celkového počtu je 5 předškolních dětí, které by měly po ukončení školního roku odejít do 1.
třídy základní školy. V roce 2007 za námi přijde malá Jůlinka, která se přistěhovala do Rokytnice ze
Slavičína.
Do školy chodí 10 žáků (do 1. třídy čtyři žákyně a dva žáci, do 4. třídy dvě žákyně a do 5.
třídy také dvě žákyně), kteří jsou zároveň přihlášení do školní družiny.
Personální změna nastala pouze jedna, a to k datu 30.9.06 , kdy ukončila pracovní poměr
dlouholetá školnice paní Jiřina Burešová, za kterou k 1. 10. nastoupila paní Eva Hyžíková.
A nyní ve stručnosti, co se událo od začátku školního roku.
Na neděli 17. 9. jsme byli požádáni paní starostkou o malé kulturní vystoupení při příležitosti
Vítání občánků. Tohoto úkolu se zhostila paní učitelka Dana Žálková, která se svými předškoláky a
dětmi 1. ročníku připravila pásmo básní a písní. Přivítali jsme Nelinku Zemkovou z Kochavce.
V pátek 6. 10. jsme se rozloučili s babím létem. A že se letošní podzim vydařil, to nemusíme
nikomu připomínat. Děti si připravily písně a básně s podzimní tematikou a pohybovým doprovodem,
dramatizaci pohádky O veliké řepě a discotanec. Poté následovala prohlídka krásné výstavky
podzimních plodů a výpěstků, maminky dětí z MŠ se opět předháněly, co která pro svou ratolest
vyrobí a pozadu nezůstaly ani učitelky MŠ, které si připravily také své výtvory - podzimníčka a
strašidýlko – to vše z podzimních plodů. Naši školáci představili svou kreativitu v podobě dýňových a
bramborových postaviček. Na školním hřišti byly připraveny sportovní závody dvou smíšených
družstev. Samozřejmě vyhráli všichni a děti byly za své snažení patřičně odměněny. Na závěr si jako
obvykle rodiče s dětmi poseděli u táboráku při opékání špekáčků. Tato akce se vydařila hlavně díky
krásnému podzimnímu počasí a poděkování patří naší paní kuchařce, která pro toto odpoledne
připravila občerstvení.
Dne 11. 10. jsme uspořádali pro všechny děti Drakiádu.Toto podzimní dopoledne bylo
naplněno různými hrami. Nejprve jsme se snažili vystopovat draky podle jejich ztracených fáborků –
mašliček. Cestou necestou se nedočkavě hrnuly naše přední linie ve snaze získat co nejvíce dračích
mašlí. Poté následovalo několik soutěží na políčku pod lesem.
V podzimních měsících se učitelky zúčastnily kurzu logopedie, počítačového kurzu a
odpoledního hudebního semináře v Uherském Hradišti, na kterém získaly přehled o netradičních
metodách v hdební výchově. Seminář byl na téma Hudební žerty s Mikulášem a čerty a Vánoce
přicházejí.
Dne 8. 11. jsme navštívili nejprve s dětmi MŠ a poté v rámci dopoledního vyučování s dětmi
ZŠ krásně zrekonstruovanou rokytenskou knihovnu. Spousta dětí pravidelně se svými maminkami do
knihovny dochází, ale paní Blanka Fojtíková, která měla připravený hodinový program určitě
nalákala i ostatní. Nejprve nás provedla prostorem knihovny, pak přečetla dětem zajímavou pohádku
O veverce a z této knihy pak děti poznávaly známá i méně známá zvířátka a dostali možnost dokreslit
krásný plakát. Malí žáčci se také učili v knihovně orientovat. Na závěr si každý mohl dle vlastní volby
vybírat a prohlížet dětské pohádkové knihy.
Na předhodovou sobotu 11. 11. si naše děti připravily opět krátké kulturní vystoupení pro
zdejší seniory. Nechyběly tance, písně, básně ani divadlo.
16. 11. jsme si s našimi nejmenšími ratolestmi zajeli do kina ve Slavičíně. V rámci promítání
pro děti MŠ bylo tentokrát připraveno několik krátkých pohádek od Karla Čapka O pejskovi a kočičce.
Promítání pro mateřské školy je ve Slavičíně pravidelně každý měsíc a pokud nejdou děti společně
s paní učitelkou, mohou rodiče všechna tato představení navštěvovat se svými dětmi (do šesti let)
sami – vždy zdarma!
Dne 22. 11. jsme spolu s dětmi ze Šanova navštívili zlínské divadlo. Na programu byla
pohádka od Nataši Tánské „Puf a Muf“, o dvou kocourech, kteří patří klukovi Míšovi. Oba dobře
skáčou a pravopisně škrábou. Jednoho dne zůstali kocouři sami doma a co asi dělali? To už naše děti
viděly a dobře se při jejich sportovních radovánkách bavily. Obzvlášť nás překvapily několikametrové
kulisy, které byly obrovské, aby iluze malých kocourků, hraných herci, byla dokonalá. Například míč,
s kterým kocouři hráli fotbal měl asi metr v průměru…
Odpoledne 29. 11. jsme zasvětili pečení perníků a voňavé pohodě. Malí pekaři připravené
těsto sami rozváleli, vykrajovali z něj vánoční tvary a sázeli je na plech. Za vydatné pomoci naší paní
kuchařky a paní školnice jsme stihli perníčky nejen upéci, ale zrovna i nazdobit.
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Na rozsvěcování vánočního stromu u obecního úřadu si mateřáčci připravili k vystoupení
básničky s vánoční tematikou a několik dětských koled, starší děti nacvičily scénku o narození Ježíška.
Následující týden zavítal na Mikulášskou besídku do naší školy Mikuláš s andělem a čerty a
po vystoupení dětí naděloval a naděloval….
Školáci se v posledním vánočním týdnu příjemně pobavili při filmu Mravenčí polepšovna.
Těší nás, že přestože návštěva kina není levná záležitost, žáci se jí sami dožadují a to několikrát
v roce….
Po přečtení několika článků o hláskové metodě, velmi vhodné zvlášť pro málotřídní školy,
jsme se rozhodli podle ní letos učit čtení v 1. třídě (správně „analyticko-syntetická metoda bez tvorby
slabik“). Máme radost, že naši prvňáčci už čtou s porozuměním i slova se složitější stavbou, která
budou číst žáci učící se slabikovou metodou až v příštím pololetí. Jsem ráda, že naše malé čtenáře
pochválila i vedoucí PPP ve Valašských Kloboukách paní Maňková při prosincové návštěvě ve výuce.
Za všechny děti a kolektiv pracovnic školy Vám přejeme hodně zdraví, radostný, pohodový a
příjemný celý rok 2007.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLE
Ve čtvrtek dne 11. ledna 2007 mají rodiče žáků možnost prohlédnout si školu
během vyučování od 7.30-14.00 hodin, poznat její atmosféru a nechat si zodpovědět
případné dotazy.
Těšíme se nejen na maminky a tatínky našich budoucích prvňáčků, ale i na rodiče
našich současných žáků.
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Budete mít letos prvňáčka?
Základní škola Rokytnice oznamuje, že zápis žáků do 1. třídy se koná v úterý 16. ledna
2007 od 12.00 do 17.00 ( po domluvě i ve středu 17. ledna).
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001, mohou se dostavit i děti, které byly u
zápisu vloni a mají odklad školní docházky. Rodiče, přineste si s sebou OP a rodný list dítěte. Bližší
informace najdete na informačním letáku, který bude k dispozici v mateřské škole nebo získáte na tel.
čísle 577 341 844.
Mgr. Věra Fojtíková, ředitelka školy

Vánoce
Nastal již vánoční čas,
stromeček rozsvítil se zas.
Sešli jsme se při něm, stejně jako loni,
koledy zpívajíc, Vánoce už voní…
Náš ,dnes už strom, se rozsvítil jako každoročně v sobotu 2.12.2006.
Děkujeme všem lidem, kteří si v předvánočním shonu našli chvilku a přišli shlédnout vánoční
koledování a živý betlém dětí naší mateřské a základní školy.
Poděkování patří všem, kteří se organizací a občerstvením postarali o zpříjemnění chladného
podvečera a dobrou náladu.
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