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Je-li na podzim mnoho hub, nečekej brzo zimy.
Napadne-li na podzim sníh na listí, nebude tuhá zima.

Podzim býval ještě nedávno časem pasáčků a pasaček. Děvčata i chlapci pásávali husy, kozy, krávy, koně nebo
ovce. A jak to tak bývá, děti si krátily čas různými hrami. Jakmile byla úroda sklizena, nemusely už tak ostražitě
hlídat a prostor pro hry byl větší. V dnešním moderním světě plném nejrůznějších hraček mohou tyto hry působit
velmi prostě, ale přesto možná přitažlivě. Proto si připomeňme některé z nich.
Na mlýn: Na svahu vyhrabou si děti járek s prohlubinkami, potom sypou
s vrchu písek, kterýž se dolů hrne. Drobnější písek se usazuje
v prohlubinkách, hrubší padá dolů. Přitom říkají:
Melu, melu múku na zlatem klobúku,
co namelu, to prodám, mlynářovi nic nedám,
a mlynářce krapku na zlatú lopatku:
fuk s ňú do pece, ona se tam upeče.
Na holuby: Vyvolí se hospodář a jestřáb, ostatní hráči jsou holuby. Jestřáb se
postaví stranou a hospodář zavolá na holuby: Haló do pole! Holubi se rozprchnou a jestřáb je honí.
Tu zavolá hospodář: Halúz, halúz, halúz! a holubi se sbíhají k hospodáři. Kterého jestřáb chytne, než doběhne
hospodáře, ten bude zase jestřábem a jestřáb hospodářem.
Na čarodějnické kolo: Vyšlape se kolo s čárami uvnitř kola. Hráči běhají jenom po čárách, čarodějník je chytá.
S čáry vykročiti není dovoleno, s čáry na čáru přeskakovati se smí. Kdo vykročí nebo koho čarodějník dohoní,
bude čarodějníkem.
(F. Bartoš: Naše děti; D. Šottnerová: Lidové tradice)

Vážení spoluobčané, ve svém dnešním úvodníku se zaměřím na vysvětlení dvou záležitostí, o kterých se
živě diskutuje na různých setkáních občanů.
Kanalizace a ČOV
Na základě dotazů, hlavně občanů z Horňanska, kde je potřeba odkanalizování nejakutnější se pokusím
v krátkosti popsat současný stav tohoto dlouholetého problému naší obce. Koncem loňského roku jsme po
několikaletém snažení vyřídili územní rozhodnutí na stavbu Rokytnice-kanalizace a ČOV. Prakticky ihned po
nabytí právní moci rozhodnutí jsem oslovil dvě nezávislé firmy, které se zabývají vyhledáváním dotačních
příležitostí v této oblasti a mají i nezbytné kontakty na patřičných místech. Rovněž i obecní úřad vyvíjí v tomto
směru své aktivity. Do dnešního dne bohužel nebyl vyhlášen žádný dotační titul nebo výzva, ze kterých by se
daly čerpat prostředky na financování kanalizace v naší obci, ale nejen v naší. Podobných čekatelů na dotaci je
v našem státě několik desítek, možná i stovek. Stát má ovšem v současné době priority nastaveny úplně jinde.
Obec naší velikosti nemá vůbec šanci takový projekt v řádu desítek milionů zaplatit ze svého rozpočtu.
Zakoupení nemovitosti čp.153
ZO mně na svém zasedání dne 20.8.2013 pověřilo účastí na dobrovolné dražbě nemovitosti čp. 153 (RD
pana Valníčka na Horňansku). Dražby jsem se zúčastnil společně s předsedou finančního výboru Kamilem
Hamalčíkem. Předmět dražby rodinný dům čp. 153, včetně pozemků o výměře 958 m2 jsme vydražili pro naši
obec za vyvolávací cenu 280.000,- Kč. Vyvolávací cena této nemovitosti v dražbě, která se konala 22.5.2013
byla 480.000,- Kč. Této dražby se nezúčastnil nikdo. Cena nemovitosti dle znaleckého posudku, uvedená
v dražební vyhlášce činí 690.000,- Kč. To byly na úvod základní informace. Proč o tom ale píšu.
Zaznamenal jsem totiž hlasy občanů, proč to obec kupovala, na co jí to bude? Zastupitelstvo rozhodlo o
zakoupení nemovitosti z několika důvodů:
1) Dle našeho názoru je cena nemovitosti výhodná.
2) Nemovitost je dlouhodobě neudržovaná a zanedbaná, narušuje vzhled obce.
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3) Obava, aby nemovitost zakoupil někdo, kdo nemá s naší obcí nic společného a poté tam nastěhoval
např. skupinu nepřizpůsobivých lidí.
Pokud by se naplnil důvod č. 3, předpokládám, že ti samí lidé co nákup zpochybňují, by naopak
zastupitele kritizovali, proč do nákupu nemovitosti obec nešla. Co tedy bude obec s nemovitostí čp. 153 dělat?
Provedeme základní údržbu rodinného domu a zahrady a poté nemovitost s největší pravděpodobností
nabídneme k prodeji.
Závěrem mně dovolte, abych pozval seniory na tradiční setkání s důchodci, které se uskuteční v sobotu
5. října v sále Hospůdky za lávkou a všechny občany na rozsvícení Vánočního stromu, které se bude konat
v sobotu 7. prosince před obecním úřadem.
Antonín Goňa, starosta

-

-

ZO Rokytnice na svém XXVII. zasedání, konaném dne 20.8.2013 mj.:
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. 485/31 označeném na geometrickém plánu č. 330 - 51/2012
2
jako pozemek p.č. 485/35 o výměře 1 300 m za kupní cenu 247 000,- Kč
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. 485/31 označeném na geometrickém plánu č. 330 - 51/2012
2
jako pozemek p.č. 485/37 o výměře 1 234 m za kupní cenu 234 460,- Kč
schválilo rozpočtová opatření č.1/2013.
schválilo zprávu o plnění rozpočtu Obce Rokytnice za období 1–6/2013
2
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č.559/1 o výměře 80 m
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. 2237/1 o výměře 12 m²
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. 2237/1 o výměře 6 m²
rozhodlo o zakoupení části pozemku p.č. st. 60 o výměře 4 m²
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny na
stavební práce: Oprava obecní knihovny, Rokytnice č.p. 41 takto:
TES Bojkovice s.r.o., Tovární 976, 687 71 Bojkovice, nabídková cena: 338 311,- Kč vč. DPH
pověřilo starostu obce účastí na dobrovolné veřejné dražbě
pověřilo starostu zajištěním všech dokumentů (projektová dokumentace, stavební povolení atd.)
potřebných k realizaci opravy místních komunikací Malá Strana a Na Louky

Obecní úřad informuje
- Kulturně společenské akce
- 5.října 2013 – Setkání s důchodci v sále Hospůdky za Lávkou – hudba Brálovanka
- 7.prosince 2013 – Rozsvícení vánočního stromu
- Rokytenský řemeslný jarmark
V sobotu 23. listopadu 2013 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.
- Sběrný dvůr
Od 1.11.2013 se mění provozní doba Sběrného dvora takto:
pondělí
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
středa
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Každou lichou sobotu:
9.00 – 11.00

Rokytnice se baví
V sobotu 3.srpna 2013 proběhla
v Rokytnici kulturně-sportovní akce Rokytnice
se baví. Akce začala fotbalovým zápolením.
V žákovském fotbalovém utkání vyhrál výběr
žlutých proti modrým. Vítězem pouličního
fotbalového turnaje se stal celek Mrmlova,
druhá byla Dědina a třetí Horňansko. Po
skončení byly oceněny i skvělé výkony
jednotlivých hráčů. Místní mladí hasiči
předvedli požární útoky a osvěžili přítomné
v horkém letním dni. Zábava pokračovala
střelbou na terče, závody na chůdách a jinými
dovednostními soutěžemi. Po setmění se
promítaly ukázky ze života občanů naší obce.
O hudební doprovod se postarala místní
dechová kapela Jaselka a DJ Spáka. Poděkování patří všem, účastníkům i dobrovolníkům, kteří se v nemalé
míře podíleli na organizaci akce.
Vladimír Goňa
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Penažná 2013
Předposlední srpnovou sobotu 24.8.2013 se konal 13. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání
na Peňažné. Pro návštěvníky byl připraven kulturní program a různé soutěže pro děti i dospělé. K tanci i poslechu
hrály cimbálová muzika Vincúch z Valašských Klobouk a dechová hudba Chabovienka z Horné Súče.
Poděkování patří všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě této akce.

Společenská kronika
Narození
Robertu a Janě Kořenkovým, dcera Hana

Úmrtí
paní Ludmila Ptáčková
pan Jaroslav Šuráň
pan Josef Argaláš
pan František Kříž

Blahopřejeme
Dne 21. října 2013 se naše maminka paní Ludmila Charvátová dožije

100 let. K tomuto jubileu jí přejí hlavně zdraví, málo bolesti a
hodně lásky od svých blízkých syn Rudolf a dcery Jaroslava, Ludmila,
Marie a Helena s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 14. září 2013 jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky paní Marie Strnadové z Kochavce.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička na hřbitov zůstala jen.

Zprávy z knihoven
V obou knihovnách se bude měnit v průběhu měsíce října podzimní výměnný soubor, který je označený
žlutým štítkem se zelenými písmeny VS.
Blanka Fojtíková a Věra Urbanová, knihovnice
3/2013
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Zprávy ze školy

PODZIMNÍ
Jitka Dolejší
PRÁZDNINY JSOU ZA HORAMI,
UŽ JE KONEC, UŽ JE TO!
UČEBNICE POPADNEME,
ZAPOMENEM NA LÉTO.

ZVONEK ZVONÍ, UŽ JE ŠKOLA!
K NOVÉ PRÁCI UŽ JE ČAS.
VŠE UTEČE JAKO VODA,
PRÁZDNINY TU BUDOU ZAS!

Červenající jablíčka na stromech, žloutnoucí hrušky ,podzimní stromy a sluníčko,
které všechnu tu podzimní krásu ozáří, ale už nezahřeje tak, jako v létě - to vše je znamení , že se blíží podzim
plný přírodních krás s ním spojených…zkrátka i podzim má své půvaby….
Ano, podzim je tu, ale já se vrátím k začátku školního roku 2013 – 2014
Prázdniny opět utekly jako voda, ostatně jako každý rok, počasí nám přálo, sluníčko překrásně hřálo skoro až do
jejich konce.
A jako na všech školách začal v pondělí 2.září 2013 nový školní rok i v ZŠ a MŠ Rokytnice. Do lavic v základní
škole usedlo 13 žáků 2.- 5. ročníku, kde třídní učitelkou zůstává paní učitelka A. Furmanová a na zkrácený
úvazek bude ve škole vyučovat paní učitelka Z. Bartlová, zároveň bude působit ve školní družině jako
vychovatelka /taky na zkrácený úvazek/.
V mateřské škole bylo k 1.9.2013 zapsáno celkem 20 dětí, čili naplněna kapacita „mateřinky“. O naše
předškoláčky se postarají po celý školní rok paní učitelky D. Žálková a D. Tománková.
V mateřské škole proběhne výchovně vzdělávací činnost dle Školního vzdělávacího programu “Já a moje
školička“ a v ZŠ dle ŠVP „Čarovný rok ve škole“.
Nepovinným předmětem zůstává náboženství - přihlášeno 12 žáků naší základní školy.
Nadále pokračujeme v projektu „mléko do škol“ a „ovoce do škol“.
A co máme v plánu v nejbližší době?

„Týden jablíčkové vůně“ – již proběhl na MŠ a ZŠ třetí týden v září v rámci dopoledního vyučování, ale
hold nám počasí v pátek 20.9.neumožnilo ukončit tento projekt odpoledními soutěžemi na školní zahradě
a posezením u táboráku společně s rodiči dětí. Takže budeme čekat, jestli se tedy počasí umoudří !!!!
a plánujeme tuto akci na pátek 27. září odpoledne /prohlídka výtvarných prací dětí a žáků, vyhodnocení
ovocných koláčů maminek, soutěže rodičů s dětmi, posezení - závěrečný táborák/
V sobotu 5. října ve 14.00 hodin vystoupí děti i žáci jako každoročně pro zdejší seniory
Na 8. října mám domluvenou opět besedu s praktickými ukázkami pro všechny děti s canisterapeutickým
psem. Ukázka bude vedena zkušeným instruktorem, při ní přijdou do kontaktu s terapeutickým psem
všechny děti, aby tato ukázka byla pro ně přínosná a naučná. Tentokrát nás navštíví Labradorský retrívr.
Už se moc těšíme na setkání s ním.
Žáci základní školy podniknou návštěvu místní knihovny na předem dané téma, po dohodě s paní
knihovnicí B. Fojtíkovou, v podzimním období.
Vystoupení při příležitosti „vítání občánků do života“ /datum bude určen později/
Na sobotu 7. prosince je připraveno jako každoročně „ rozsvicování vánočního stromku“ před zdejším
obecním úřadem, kde se představí naše malé i velké děti s kulturním vystoupením…../ a možná přijde i
Mikuláš se svou družinou /……
Jaké úpravy proběhly během prázdnin v budově a okolí školy?
Na školní zahradě pro MŠ byly nainstalovány dva prvky, a to houpačka „ptačí hnízdo“ a „dětský zahradní
domeček“ ……tyto prvky mohou při svém pobytu venku ve školní družince využívat i žáci základní školy.
Dále byly zakoupeny a nainstalovány v obou třídách nové bílé keramické tabule ještě v rámci projektu „EU peníze školám“.
A na závěr bych ráda popřála veselé hraní předškolákům, všem žákům základní školy
přeji hodně úspěchů, zážitků a zajímavých poznatků, aby na tento rok měli jen samé
příjemné vzpomínky, pracovní pohodu celému kolektivu ZŚ a MŠ Rokytnice.
A Vám všem přeji pokud možno krásné, barevné a aspoň trochu prosluněné podzimní dny.
Dana Žálková, ředitelka ZŠ a MŠ
3/2013

4

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
13.ročník

3/2013

Slavnostní vysvěcení myslivecké chaty na Jaslách
17. srpna 2013 proběhlo
slavnostní vysvěcení myslivecké
chaty na Jaslách, při kterém byl
pasován na myslivce nový člen
Mysliveckého sdružení v Rokytnici
Ondřej Saloky.

3/2013
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Oslavy 510. výročí první písemné zmínky o Rokytnici a Kochavci a
120. výročí založení SDH Rokytnice
V sobotu 20. července 2013 se uskutečnily
oslavy 510. výročí první písemné zmínky o Rokytnici
a Kochavci a 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Rokytnici. Program začínal
v 10.30 hodin slavnostní mší svatou v kapli sv.
Anny,
kterou
celebroval
generální
vikář
Arcibiskupství olomouckého Mons. Josef Nuzík.
V průběhu mše svaté byl vysvěcen nový prapor
Sboru dobrovolných hasičů. Odpolední program byl
zahájen ve 13.45 hodin položením věnce u
památníků padlých. Ve 14.00 hodin prošel obcí
z návsi do kulturního areálu na hřišti slavnostní
průvod za doprovodu dechové hudby Boršičanka.
Program
v kulturním
areálu
byl
zpestřen
vystoupením mažoretek a ukázkou hasičské
techniky, vše za doprovodu Boršičanky. Oslavy byly
zakončeny taneční zábavou se skupinou Exploze rock.

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – podzim 2013

Muži
Začátek

Odjezd

Hřiště

Oddíl

29.9.

15.30

14.30

V

Štítná B

6.10.

15.00

D

Rudimov

13.10.

14.30

20.10.

14.00

26.10. SO

14.00

3.11.

13.30

10.11.

13.30

D

Poteč

13.15
12.30

V

Slopné

D

Šanov

V

Příluky B

D

Jasenná
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