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Červenec nese parna, krupobití a medovice,
je hojný na bouřky a na vichřice.
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a
kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
V červenci déšť a slunečná pohoda,
hojná bude v příštím roce úroda.

Letní období až do raného podzimu bylo v minulosti velmi chudé na lidové
tradice. Pravděpodobně to bylo způsobeno tím, že nebylo příliš času na radovánky a
oslavy. Zajistit dostatek potravy byla odedávna jedna z nejdůležitějších potřeb člověka.
Lidé už od jara vynakládali velké úsilí, aby zajistili hojnou úrodu. Proto není divu, že
většina zvyků z tohoto období se týká především úrody a sklizně.
Chceš-li věděti, které obilí se příštího roku nejlépe povede, nasej na sv. Medarda
několik zrnek každého obilí. Které za 20 dní nejpěkněji vzroste, toho se budoucího roku
urodí. Ženci přijdouce na pole žat první obilí, pokleknou, pomodlí se tři otčenáše a
zdrávasy, potom užnou několik stébel a opášou se jimi, aby jich záda nebolela.
Když doveze hospodář nebo čeledín první vůz obilí ke stodole, hospodyně ho
poleje znenadání vodou, také prý, aby obilí hodně sypalo. Na mlatě se nesmí jísti, sice
by pšenice byla snětivá.
Roste-li komu na poli bodláčí, ať jde přede dnem nahý na pole a třem bodlákům utne hlavy, ostatní se
vytratí.
Úryvek z knihy F. Bartoše; Moravský lid

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s prací zastupitelstva obce a obecního úřadu v prvním pololetí
letošního roku. Zastupitelstvo obce se sešlo na svých zasedáních v prvním půlroce celkem čtyřikrát. Těchto
veřejných zasedání se zúčastnilo šest občanů. V tomto období zasedal třikrát finanční výbor, jedenkrát kontrolní
výbor a stavební komise provedla několik místních šetření. Ve Společenském domě čp. 41 proběhlo ve dvou
termínech slavnostní vítání občánků. V oblasti kulturně společenské jsme připravili VI. Obecní ples, oslavu MDŽ,
stavění a kácení máje.
Dne 18. června byl vydán kolaudační souhlas na stavbu Stavební úpravy silnice III/49518, Rokytnice a od
24. června konečně autobusy zastavují na nové zastávce. Do dnešního dne byly provedeny závěrečné kontrolní
prohlídky u všech stavebních objektů stavby Rokytnice-komunikace a inženýrské sítě k 8-mi RD. Byly rovněž
vydány všechny kolaudační souhlasy na tyto objekty, mimo stavby STL plynovodu. Kolaudační souhlas na stavbu
plynovodu bude vydán příští týden. Protože jsme neobdrželi dotaci na obnovu dětského hřiště ve škole a u
sběrného dvora, zastupitelstvo odsouhlasilo nákup herních prvků do školy ve výši 90.000,- Kč a na dětské hřiště
u sběrného dvora ve výši 150.000,- Kč z rozpočtu obce. Herní prvky jsou již objednány. Připravujeme opravu
střechy prodejního stánku na výletišti na Kochavci a přístřešku před knihovnou u Společenského domu čp. 41,
který je v havarijním stavu. Máme rovněž zpracován projekt na opravu chodníku od školy směrem k firmě ZKL.
Chystáme se na opravu místní komunikace Malá strana. Nadále vykupujeme pozemky pod místní komunikací Na
Kochavec a také pod některými komunikacemi v obci. Chtěl bych poděkovat vlastníkům těchto pozemků za
vstřícné jednání a ochotu k dohodě. V současné době zaměstnáváme, na základě naší žádosti, v rámci veřejně
prospěšných prací sedm občanů.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás pozval na oslavy 510. výročí první písemné zmínky o Rokytnici
a Kochavci a 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice, které se uskuteční v sobotu
20. července a na Anenskou pouť, která se bude konat 27. a 28. července.
Přeji Vám příjemnou dovolenou a školákům hezké prázdniny.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XIV. zasedání, konaném dne 29.3.2013 mj.:
schválilo grant na rok 2013 pro SK Rokytnice ve výši 12 000,- Kč
schválilo grant na rok 2013 pro TJ Sokol Rokytnice ve výši 55 000 ,- Kč
schválilo grant na rok 2013 pro ČK Rokytnice ve výši 8 000 ,- Kč
schválilo grant na rok 2013 pro Klub důchodců Rokytnice ve výši 6 000 ,- Kč
schválilo grant na rok 2013 pro SRPŠ Rokytnice ve výši 12 000 ,- Kč
schválilo grant na rok 2013 pro Český svaz včelařů ve výši 2 500,- Kč
schválilo grant na rok 2013 pro Kroužek dovedných rukou Rokytnice ve výši 1 000,- Kč
schválilo grant na rok 2013 pro Myslivecké sdružení Rokytnice ve výši 10 000,- Kč
schválilo neinvestiční příspěvek na provozní výdaje ve výši 170.000,- Kč příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Zlín na rok 2013
schválilo účetní odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rokytnice, pro rok 2013
schválilo účetní odpisový plán obce Rokytnice pro rok 2013
schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2013. Příjmy: 6 624 000,- Kč, výdaje: 6 624 000,- Kč. Saldo
příjmů a výdajů ve výši 324 000,- Kč bude kryto zůstatkem finančních prostředků z roku 2012
schválilo Zápis z provedených inventur majetku, závazků a pohledávek v Obci Rokytnice, včetně soupisu
vyřazených věcí ke dni 31.12.2012
schválilo Zápis o provedení inventarizace v Základní škole a mateřské škole Rokytnice
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 1662/7 o výměře 36 m², pozemku p.č. 1662/8 o výměře 271 m² a
pozemku p.č. 1563/9 o výměře 1 233 m² v k.ú.Kochavec
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. 486/4 o výměře cca 143 m² a části pozemku p.č. 2280 o výměře
cca 154 m², včetně podzemního sklepa, v obci Rokytnice
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. 486/4 o výměře cca 14 m² a části pozemku p.č. 2280 o výměře
cca 8 m² v obci Rokytnice
ZO Rokytnice na svém XV. zasedání, konaném dne 23.5.2013 mj.:
schválilo účetní uzávěrku obce Rokytnice za rok 2012
2
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č.2218/40 o výměře 28 m , pozemku p.č.2218/120 o výměře 276 m ,
2
2
pozemku p.č.2218/121 o výměře 172 m a pozemku p.č.2218/125 o výměře 4 m (cesta na Kochavec)
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č.2218/63 o výměře 34 m (cesta na Kochavec)
schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.9900071827/1/2013 mezi smluvními stranami: Obec
Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
1040003271/002 mezi smluvními stranami: Obec Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a E.ON,
Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
ZO Rokytnice na svém XVI. zasedání, konaném dne 21.6.2013 mj.:
schválilo smlouvu o výpůjčce č. OS 201320002838 uzavřenou mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58,
763 21 Slavičín a firmou EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2012
schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2012 bez výhrad
Součástí závěrečného účtu je:
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 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 2012
6. Stav finančních prostředků obce k 31.12. 2012
schválilo hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice, za rok 2012 ve výši – 5 436,98 Kč,
ztráta bude kryta z rezervního fondu ZŠ a MŠ
schválilo bezplatnou výpůjčku části pozemku p.č. 1990/39 o výměře cca 200 m² za účelem umístění
včelích úlů , v obci Rokytnice
2
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č.2218/21 o výměře 9 m , pozemku p.č.2218/41 o výměře 6 m ,
2
2
pozemku p.č.2218/100 o výměře 123 m , pozemku p.č.2218/101 o výměře 119 m , pozemku
2
2
p.č.2218/117 o výměře 30 m a pozemku p.č. 506/6 o výměře 401 m pozemky se nachází v obci
Rokytnice
souhlasí se zakoupením herních prvků v základní škole v celkové výši 88.451,- Kč. vč. DPH
souhlasí se zakoupením herních prvků na dětské hřiště u sběrného dvora v celkové výši do 150.000,- Kč
vč. DPH
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.
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Obecní úřad informuje
- Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pondělí 9.září 2013 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 2013
20.7.
Oslavy – 510.výročí první zmínky o Rokytnici a Kochavci a 120.výročí založení SDH
20.7.
Taneční zábava se skupinou Exploze rock
27.7.
22. ročník fotbalového turnaje Memoriál Františka Baklíka
27.7.
Pouťová zábava se skupinou Focus rock
28.7.
Anenská pouť v Rokytnici
24.8.
Setkání na Peňažné – 13. ročník
říjen
Setkání s důchodci v sále Hospůdky za lávkou

Společenská kronika
Narození
Tomáši a Haně Jemelkovým, dcera Tereza

Úmrtí
paní Jana Kuželová
pan Miloslav Skočovský
pan Antonín Nesvadba

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

Zprávy z knihovny na Kochavci
oznamuje svým čtenářům, že knihovna bude zavřena 1. září a 8. září. Přes prázdniny bude otevřena
v normální půjčovní době – každou neděli od 16.00 do 18.00 hodin.
Knihovna také vyhlašuje prázdninovou soutěž pro děti:
S KNÍŽKOU O PRÁZDNINÁCH
Soutěž je určena malým i větším dětem, čtenářům i nečtenářům.
Věra Urbanová, knihovnice

Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
V pátek dne 5.7.2013 se konala na Kochavci tradiční Cyrilo – Metodějská pouť. Od 11.00 hod. v místní
kapli sloužil mši svatou štítenský farář P.Andrzej Bystrzycki. Dechová hudba Záhorovjané hrála při mši svaté a
poté na místním výletišti až do večerních hodin. Pouť pak pokračovala zábavou se skupinou QUATRO.
Občerstvení tentokrát obstarali myslivci z Rokytnice. Organizačně pouť zajistila obec Rokytnice.
2/2013
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Zprávy ze školy
NA CHYTANOU
JIŘÍ FALTUS
MOTÝLI ROZEVŘOU KŘÍDLA PLNÁ KVĚTŮ
A LETÍ VSTŘÍC LÉTU.
LÉTO ROZEVŘE NÁRUČ, ŽE MOTÝLY CHYTÍ.
CHYTILO LOUKU.
A MÍSTO MOTÝLŮ DRŽÍ KYTICI KVÍTÍ.
Jako každoročně deset „školních měsíců“ uteklo jako voda a je tady část roku, na kterou se těší nejvíc děti – jsou
tu vytoužené prázdniny. Zkrátka je čas výletů, sportování, plavání a hlavně odpočinku dětí a taky rodičů.
Léto je tady, ale já se ještě vrátím k našim jarním školním aktivitám
Ve čtvrtek 4. dubna jsme se opět pozdravili s paní B. Fojtíkovou ve zdejší knihovně. Tentokrát probíhala
beseda na téma: „písmo – vznik knihy“. Paní Fojtíková nás zajímavou formou provedla staletími i
tisíciletími. Školáci i předškoláci mohli obdivovat ukázky písma v podivuhodných tvarech i seskupeních,
dozvěděli se něco o potřebě a nutnosti záznamů spojených např. s úrodou……o iluminátorech, vynálezu
knihtisku, o rozdílu způsobu šíření knih dříve a dnes apod. Dubnové besedování zaujalo jak malé, tak i
velké školáky a všichni se již těšíme na další neméně zajímavá témata zase někdy příště. Děkujeme paní
Blance Fojtíkové.
V neděli 7. dubna se uskutečnilo na Společenském domě „Vítání občánků do života“. Slavnost byla
připravena pro čtyři miminka. Děti z naší školy a školky si připravily pro jejich rodiče a rodinné příslušníky
pásmo básní a písní. Kupodivu se k nim tentokrát se zpěvem nepřidalo žádné z maličkých. Poté
následovalo příjemné přátelské posezení.
Další velmi zajímavou akcí měsíce dubna byla beseda dětí MŠ a ZŠ s canisterapeutkou a jejím psem
Shavo, která proběhla na škole ve čtvrtek 18. dubna. Na příjemné setkání se moc těšily všechny děti.
A také si ho užily. Ti odvážnější si vyzkoušeli základní povely, česání psa, podávání pamlsků atd., a ti
méně odvážní s nadšením přihlíželi tomu, co všechno Shavo umí. Hodina ve společnosti pejska a jeho
cvičitelky nám všem velmi rychle uběhla a myslím, že se líbila jak mateřákům, tak i školákům. …..snad
někdy příště……
22. dubna proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání a bylo zapsáno k 1.9.2013 sedm dětí do
Mateřské školy Rokytnice.
Ve čtvrtek 24. dubna jsme si zajeli společně se ZŠ a MŠ Šanov za kulturou do Zlína. Tento den zlínské
divadlo Malá scéna uvedlo pohádku – dětský muzikál - z pera Ondřeje Sekory Ferda Mravenec aneb
Škola jízdy na kolečkových bruslích. Tu si otevřel Ferda Mravenec, sympatický chlapík s hlavou plnou
nápadů a šikovnýma rukama. A především se značně ztřeštěným kumpánem broukem Pytlíkem, nad
kterým ale není nutno lámat hůl. I když je tak trochu „ňouma“, srdce má na pravém místě a je ochoten
pomoci dobré věci. Pohádka se všem dětem moc líbila.
V květnu k nám zavítaly opět představitelky Nadace J. Pivečky, aby jako každoročně vyhlásily výtvarnou
soutěž – letos nesla název „Můj nejkrásnější výlet“. Naše škola se také zapojila do této soutěže.
S očekáváním a napětím čekali žáci i jejich učitelky na vyhlášení výsledků. Ocenění, diplom a dárek si
letos v Pivečkově lesoparku vyzvedli dva naši školáčci – Nela Zemková /1. ročník/ – cenu za 1. místo
v soutěži a Radim Hamalčík /2. ročník/ - cenu za 3. místo. Našim žákům za jejich krásný úspěch ve
výtvarné soutěži upřímně gratulujeme.
A jako na všech školách i na naší proběhlo během května „celoplošné testování“ žáků 5. ročníku, a to
opět z předmětů ČJ, M, AJ.
V pondělí 20. 5. si naše MŠ a ZŠ společně s dětmi šanovskými zajela do Malenovic na dopravní hřiště.
Zde byly děti obeznámeny s dopravními značkami, situacemi, které vznikají na křižovatkách, poučeni o
bezpečné jízdě. Starší žáci si napsali i test z dopravní výchovy.
Ve čtvrtek 6. června jsme se zúčastnili poslední dvoulekce výcviku plavání v bazénu v Luhačovicích.
Všechny děti si odnesly „mokré vysvědčení “.
Přeji hlavně těm menším „ plaváčkům“, aby své nově naučené schopnosti a dovednosti dále rozvíjeli
v průběhu léta. Ale !!! nezapomínejte na pravidla bezpečného chování ve vodě a u vody!!
9. června se uskutečnilo opět na Společenském domě „Vítání občánků do života“. Kulturní vystoupení si
připravili žáci základní školy.
Na pátek 21. června byl naplánován výlet – Ranč Kostelany. Westernové městečko Kostelany přináší
Divoký západ zpět k životu díky zobrazení reálného života na Západě. Po příjezdu na ranč se nás ujal
jeden z „kovbojů“ a rozdal pí. učitelkám šátky /kvůli lepší orientaci pro děti/. Paní učitelky naší školy
převzaly šátky modré barvy. Poté nás kovboj seznámil s chovem koní, prohlídkou celého areálu a pak už
následovaly předem připravené dopolední soutěže, ve kterých naše děti zvítězily, /soutěží se zúčastnily
2/2013
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děti ze tří škol/. Po obědě, který byl zajištěn ve „westernové restauraci“, pokračoval odpolední program,
kdy nám jezdci předvedli drezuru koní, indiánský rituál se šamanem a pravým indiánem Scottem od řeky
Missouri. Kovbojové si pro všechny děti připravili veselou scénku, po ní následoval indiánský tanec. No a
co by to bylo za výlet, nekoupit si nějaký suvenýr na památku? A jelo se domů, počasí nám celý den
přálo a věřím, že se všem dětem výlet hodně, hodně líbil.
Pátek 28. června – konec školního roku 2012-13, ve škole se rozdávalo vysvědčení a my jsme se loučili
s našimi předškoláky a „páťáky“ , kteří odchází do ZŠ Slavičín. Tyto děti převzaly na památku
encyklopedii „Řekni mi, proč….?“ , kde najdou více než 500 zajímavých otázek a odpovědí.
Přejeme malým i větším školákům jen a jen pěkné známky.
Odpoledne jsme se sešli znovu s maminkami i dětmi u táboráku na školní zahradě, panovalo příjemné a
pohodové posezení , k tomu nám sluníčko krásně svítilo...… co více si přát? Abychom se za dva měsíce
opět ve zdraví sešli.
Připomínám , že fotogalerii všech akcí za uplynulý školní rok 2012-13 najdete:
rajče.net – rokytnice2011…… / škol. rok 2012-13 vytvořeno 24 fotoalb /
Ještě bych chtěla poděkovat za finanční sponzorský dar paní Mudr. Ditě Studentíkové, ze kterého byl
financován plavecký výcvik pro všechny děti mateřské školy. Děkujeme.
Nový školní rok 2013 – 2014 začíná v pondělí 2. září 2013 a žáci se sejdou v místní
ZŠ v 8.00 hodin ráno.
Provoz mateřské školy bude také obnoven v tento den , a to od 7.00 – 15.00 hodin .
Co dodat na úplný závěr?
Ráda bych touto cestou poděkovala za spolupráci v uplynulém školním roce pedagogickým
i provozním kolegyním, zastupitelům Obce Rokytnice a rodičům dětí, které navštěvovaly naše školní zařízení.
Zároveň bych Vám všem chtěla popřát krásné letní dny, hřejivé sluneční paprsky, barevný svět kolem nás, hodně
příjemných a radostných zážitků…..zkrátka, abyste si udělali skvělé prázdniny………..
Dana Žálková, ředitelka školy

……..A ještě něco ze ZŠ Rokytnice……….
V letošním školním roce navštěvovali hodiny náboženství všichni žáci mimo prvňáků. Zúčastnili se několika mší
sv. v místní kapli. První sv. přijímání přijaly tři děti.
Samozřejmě, že jsme opět provedli tříkrálovou sbírku, ale před ní jsme si zajeli pro požehnání olomouckého
arcibiskupa Jana Graubnera do kostela Povýšení sv. Kříže ve Valašských Kloboukách. S arcibiskupem jsme si
pohovořili i v Brně dne 6.1.2013 na vánočním koncertě. Říkal, že má velmi rád náš kraj, protože tady mimo jiné
v mládí působil. Na tento koncert, který vysílala i ČT, jsme obdrželi osm vstupenek zdarma.
Náš výlet do Slavičína je již tradičně spojen s účastí na Noci kostelů, která byla pro nás všechny velmi poučná a
zdařilá i díky našemu p. faráři.
Výjimkou bylo, že jsme letos nenocovali v naší škole, ale v opravdu moderní a krásné tělocvičně v Nezdenicích.
Tam jsme byli pozváni na „Nezdenickou skalu“, kde se v přírodě celé odpoledne konala přehlídka divadelních
souborů ze širokého okolí. Shlédli jsme alespoň deset vystoupení, navštívili napouštějící se koupaliště a veřejné
hřiště. Školáci se však nemohli dočkat té nádherné tělocvičny. Zahráli si tam fotbal, vybíjenou a jiné hry.
V nočních hodinách nás tam i překvapilo strašidlo. To bylo křiku!!! Nevěděla jsem, jakým způsobem uspat děti,
takže ani nepřiznám, kdy vlastně šly spát.
Ještě bych chtěla připomenout, že o prázdninách nezapomínáme na účast při nedělních bohoslužbách a vedeme
děti alespoň ke každodenní krátké modlitbě. Osobní příklad rodičů je to nejlepší, co si děti odnesou do života.
Marie Nádvorníková
2/2013
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40. ročník Setkání Rokytnic ČR
Ve dnech 28.6. – 30.6. 2013 se uskutečnil 40. ročník Setkání Rokytnic České republiky v Rokytnici nad
Jizerou v Krkonoších. Soutěž probíhala mezi fotbalisty, hasiči a stolními tenisty. Zájezdu se zúčastnil nemalý
počet fanoušků (celý autobus) a tři odvážlivci vzdálenost 350 km překonali na kolech.
A jak se našim soutěžícím dařilo? Fotbalisté obsadili 5. místo, hasičům (mužům i ženám) patřila 2. místa,
a stolní tenisté se umístili na místě třetím.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší obce. Pevně věřím, že ve
stejně dobré atmosféře proběhne Setkání Rokytnic ČR 2014 v Rokytnici u Přerova.
Antonín Goňa

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
2/2013
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Pozvánky
Sbor dobrovolných hasičů v Rokytnici si Vás dovoluje pozvat

na oslavu 120.

výročí založení Sboru
v sobotu 20. července 2013

Program:
10:30 Slavnostní mše svatá s posvěcením nového praporu
Od 13:00 Příjezd a vítání hostů z okolních sborů u zbrojnice
13:45 Slavnostní nástup a položení věnců
14:00 Slavnostní průvod obcí za doprovodu dechové hudby Boršičanka,
která nás bude doprovázet celé odpoledne
Od 14:30 Ukázky hasičské techniky, vystoupení mažoretek
20:00 Taneční zábava se skupinou Exploze rock

Obec Rokytnice si vás dovoluje pozvat na oslavu

v sobotu 20.července 2013
Program:
10:30 Slavnostní mše svatá v kapli sv. Anny
14:00 Slavnostní průvod obcí za doprovodu dechové hudby Boršičanka
14:30 Program v kulturním areálu na hřišti:
- vystoupení mažoretek
- dechová hudba Boršičanka
- ukázky hasičské techniky
20:00 Taneční zábava se skupinou Exploze rock

TJ Sokol Rokytnice Vás srdečně zve
na 22. ročník fotbalového turnaje

Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 27. července 2013 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Účastníci turnaje: SK Horná Súča
SK Šanov
TJ Štítná nad Vláří
TJ Sokol Rokytnice
Občerstvení zajištěno
Od 20:00 taneční zábava se skupinou FOCUS-ROCK
Srdečně zvou pořadatelé.
TJ Sokol Rokytnice pořádá

27. – 28. července 2013

ANENSKOU POUŤ
Sobota 27.7.2013
13:00 Memoriál Františka Baklíka
20:00 Taneční zábava se skupinou FOCUS-ROCK
Neděle 28.7.2013
11:00 Mše svatá v místní kapli sv. Anny
12:00 Koncert dechové hudby Záhorovjané na návsi
Občerstvení zajištěno.
Program se uskuteční za každého počasí.
2/2013
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Obec Rokytnice a Obec Horná Súča si dovolují všechny pozvat na
13. ročník

Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné

v sobotu 24. srpna 2013

od 14:00 hod.

Kulturní program: 15:00 hod. - Vystoupení cimbálové muziky Vincúch z Val. Klobouk

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.
Záštitu nad akcí převzal
hejtman Zlínskeho kraje MVDr. Stanislav Mišák

Hasičská soutěž o Putovní pohár starosty Obce Rokytnice
Sobota 6. července 2013 patřila 7. ročníku hasičské soutěže o „Putovní pohár starosty Obce Rokytnice“
v požárním útoku – provedení s vlastní úpravou. Soutěž již tradičně proběhla na Kochavci a zúčastnilo se jí
rekordní počet družstev s mezinárodní účastí (Slovensko) - 18 družstev mužů a 5 družstev žen.
Družstva žen byla vyhodnocena takto: 1.místo – SDH Nevšová
2.místo – DHZ Horná Súča – Závrská
3.místo – SDH Rokytnice
4.místo – SDH Vlachovice
5.místo – SDH Petrůvka
Umístění družstev mužů:

1.místo – SDH Štítná nad Vláří A
2.místo – SDH Štítná nad Vláří B
3.místo – SDH Nevšová
Naše družstvo mužů skončilo na 6. 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.
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