Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
2/2007

7. ročník

Velikonoce jsou svátky křesťanské, ale odnepaměti
byly spojovány s pohanskými tradicemi. Především jsou
spojeny s pomlázkou, kdy „ogaři“ mohou bez možných
trestných následků vyšlehat dívčiny a drahé polovičky, za což
obdrží bohatou odměnu v podobě krásně malovaných
velikonočních kraslic. To však platívalo dříve. Novodobí
„mrskáči“ však prahnou po jiné, tekuté odměně, s příchutí
nefalšované valašské trnky.
Paní E.Malíková ve své knize Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků
popisuje velikonoční zvyky takto:
Na Velikonoční nedělu při hrubéj mši sa světily pokrmy – pečivo a vajca a než začál oběd,
každý dostál kus buchty aj vajca. Odpoledňa lozili ogaři po vrbách na pruty a plétli tatary ve
švero až osmero. Cérky malovaly vajíčka, byly po dědinách aj malérečky, např. v Lipovéj ich
malovala babička Julie Buriánková voskem po starodávnu. Na vajíčka psávala:
Nepij synku slivovice, propíl bys aj nohavice
Obtúlat není hřích, na lícách červených
Do chce všecko vědět, mosí na tych vajcoch rok sedět
Ráno ešče za tmy ogaři vrazili do jizby, kde cérky spaly a začalo „mrskání“. Bili cérky přes
nohy, ruky, záda aj nekdy přes pusu, „aby uměly dobře obtúlat“ – při tom ogaři říkali: Dávaj
vajca, vyplácaj sa, jedno bílé, dvě červené, to sů moje oblúbené“.
Jak je vidět z předchozích vět, mnoho se na oslavách Velikonoc nezměnilo. Snad se
zvyky a hlavně křesťanské poselství Velikonoc dochovají příštím generacím.

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tady jaro. Po zimě, která vlastně byla-nebyla, nás čekají
úklidové práce, abychom měli před Velikonocemi všude čisto. Jak jste si mohli povšimnout,
prohlédl střed vesnice, a to zejména zásluhou členek ČČK, které provedly úklid veřejných
ploch v rámci brigády. Nesmím zapomenou, ale ani na občany, kteří provedli úklid těchto
ploch před svými domy a nemovitostmi. Za to patří Vám všem moje poděkování. Je vidět, že
vzhled obce není všem občanům lhostejný. Lhostejný bude pravděpodobně části našich dětí a
mládeže, kteří soustavně znečišťují veřejná prostranství, i když mají možnost odložit odpadky
do košů. Dalším nešvarem, který se v obci rozšířil, je neustálé poškozování obecního majetku,
které hraničí s vandalismem. Vedení obce tady není proto, aby vychovávalo děti, to je
především starost rodičů. Žádám všechny, kteří se stanou svědky výše uvedených negativních
jevů, aby případné viníky nahlásili jmenovitě na obecní úřad. Všechny takovéto podněty
budou řešeny s rodiči, případně s policií. Vybudování objektů, které se staly cílem vandalů,
stálo obec nemalé finanční prostředky, a proto je třeba se k tomuto majetku, který slouží
všem, chovat slušně.
Antonín Goňa, starosta
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Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
Vážení spoluobčané,
v lednu byl na obecní úřad doručen dopis od Spolku pro obnovu venkova ČR, kterého je naše
obec členem. Přílohou tohoto dopisu je Petice proti diskriminaci obyvatel venkova. Petiční
výbor vyslovuje vážné znepokojení nad neustále narůstající nerovností mezi městy a
venkovem.
Cílem petice je vytvořit tlak, co největšího počtu obyvatel venkova na poslance a senátory
Parlamentu ČR, aby učinili následující kroky:
- změnili zákon o rozpočtovém určení daní
- přijali samostatný zákon o venkově ČR
Celý text petice je vyvěšen na úřední desce OÚ. Zastupitelstvo se peticí zabývalo na svém
zasedání dne 16. února a vyslovilo této petici jednomyslnou podporu. Žádáme proto občany,
pokud se s peticí ztotožní, aby iniciativu SPOV ČR podpořili svými podpisy. Petiční archy
budou k dispozici na obecním úřadě do 20. dubna 2007.

Studny - povolení k odběru podzemních vod
Vděčné téma nedávné minulosti a přítomnosti. Pokusíme se Vám ve zkratce a „po lopatě“
vysvětlit problematiku studní a povolení k odběru podzemní vody pro domácnosti.
1) Mám studnu – nepoužívám ji – nepotřebuji povolení. Pokud přijde na kontrolu
vodoprávní úřad nebo ČIŽP, je na úřadu, aby mi prokázal nepovolený odběr.
2) Mám studnu – používám ji – je postavená před 1. 1. 1955 – nepotřebuji povolení.
Pokud přijde výše zmíněná kontrola, stačí napsat čestné prohlášení, že studna byla
postavena před 1. 1. 1955 nebo předložit nějakou listinu, v níž je o studni zmínka
v období před rokem 1955. Když nemáte žádný důkaz, je na úřadech, aby vám
dokázaly, že studna je mladší.
3) Mám studnu – používám ji – je postavená mezi 1. 1. 1955 a 1. 1. 2002. Pokud mám
stavební povolení na studnu a povolení k odběru vody – toto povolení mi platí i po
1.1.2008 – nemusím žádat o prodloužení. Když nemám stavební povolení, ani
povolení k odběru vody, musím toto povolení vyřídit na vodoprávním úřadě
v Brumově-Bylnici.
4) Mám studnu – používám ji – je postavená po 1. 1. 2002. Pokud mám stavební
povolení i povolení k odběru vody, povolení mi platí i po 1. 1. 2008, nemusím žádat o
prodloužení. Pokud povolení nemám, musím je vyřítit na vodoprávním úřadě.
V tomto článku jsme Vám poskytli základní informace k problematice, která se týká téměř
všech domácností. Vzhledem k tomu, že výklad zákona není až tak jednoznačný a ve výkladu
může dojít ještě k nějakým změnám, doporučujeme se obrátit na pracovníky Městského úřadu
v Brumově-Bylnici, kteří mají studny a povolení k odběru podzemních vod v kompetenci.
Zastupitelstvo obce Rokytnice na svém III. zasedání, konaném dne 28.12.2006:
-

-

schválilo návrh zadání změny č. 2 územního plánu Obce Rokytnice – vymezení
vodní
plochy dle skutečného stavu (Rybník Hajnice), návrh zástavby RD
(Hajnice, bývalý Mlýn), návrh občanské vybavenosti (u Obecního domu č.41)
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č.23/1 manželům Prekopovým, Slavičín 660
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č.1663/5 v k.ú. Kochavec pí. Šárce
Pinďákové, Kochavec 65
vzalo na vědomí žádost p. Lukáše Hrnčiříka a p. Davida Cekiery o pronájem
prostor Obecního domu č.p.41 za účelem zřízení nekuřácké kavárny
pověřilo starostu podáním žádosti o vydání náhradního kolaudačního dokladu na
stavbu Obecního domu č.p. 41
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-

souhlasí se žádostí TJ Sokol o vydání náhradního kolaudačního dokladu na stavbu
hudebního pavilonu (pódium na hřišti)
souhlasí s bezúplatným pronájmem plechové garáže na Kochavci pro uložení
stavebního materiálu manželům Štěpančíkovým, Kochavec 123
rozhodlo o pronájmu obecních pozemků p.č. 661, 891, 892, 895 a části p.č.1990/1
p. Jaroslavu Moudříkovi, Rokytnice 32 k zemědělskému podnikání
vyhlásilo záměr na pronájem pozemku p.č. 1298
schválilo přijetí neinvestiční dotace ve výši 1 680,- Kč od Ministerstva zemědělství
určenou na ochranu lesních porostů
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na požární
techniku (plovoucí čerpadlo)
schvaluje změnu názvu obecního zpravodaje z „Rokytník, zpravodaj občanů obce
Rokytnice a Kochavce“ na „Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce“
uložilo starostovi vyvolat jednání o zamezení průjezdu nákladních automobilů nad
10 tun, mimo vozidel zásobování, po státní silnici přes Rokytnici

Zastupitelstvo obce Rokytnice na svém IV. zasedání, konaném dne 16.2.2007:
-

vzalo na vědomí zprávu odborného lesního hospodáře Ing. Antonína Gbelce o
hospodaření v obecních lesích v roce 2006 a plán těžební činnosti na rok 2007
- rozhodlo o zalesnění nelesní půdy pod oplocenkami p.č. 1990/46 a p.č. 1990/49
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti OÚ za období listopad 2006 – únor 2007
- vzalo na vědomí zprávu inventarizační a likvidační komise
- schválilo podporu Petice proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou
Spolkem pro obnovu venkova ČR
- souhlasilo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Rokytnice a Městem
Slavičín ve věci působnosti Stavebního úřadu Slavičín
- rozhodlo o pronájmu pozemku p.č. 1298 p. Jaroslavu Moudříkovi, Rokytnice 32
k zemědělskému podnikání
- rozhodlo o redakční radě Zpravodaje ve složení Mgr. Iva. Filáková, Blanka
Fojtíková, Věra Urbanová, Kochavec 127
- rozhodlo o zřízení osadního výboru v místní části Kochavec
- pověřilo starostu prověřit možnost odkanalizování lokality Horňansko formou
domovních čistíren
- schválilo granty jednotlivým organizacím obce:
* SK Rokytnice 10 000,- Kč
* SRPŠ
7 000,- Kč
* Fun – Mates
5 000,- Kč
* TJ Sokol
50 000,- Kč
* ČČK
4 000,- Kč
* Včelaři
3 000,- Kč
* Klub důchodců
5 000,- Kč
* Myslivci
10 000,- Kč
* Dovedné ruce
2 000,- Kč
-

určilo starostu Antonína Goňu osobou pověřenou ke spolupráci s pořizovatelem
při plnění činností ohledně územního plánování a stavebního řádu
vzalo na vědomí zprávu starosty o předávání funkce starosty
pověřilo starostu, aby nechal prověřit stav soudního sporu města Slavičín s naší
obcí nezávislým odborníkem na správní právo
rozhodlo, že funkce starosty bude od 1.3.2007 uvolněná
pověřilo FV k přepracování návrhu rozpočtu obce Rokytnice na rok 2007
podpořilo Petici měst a obcí spádového území Městské nemocnice Slavičín o
zachování akutní péče v nemocnici ve Slavičíně
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-

bere na vědomí, že Občanské sdružení Fun-mates se vzdává organizace
Cyrilometodějské pouti na Kochavci
souhlasí se sepsáním kroniky místní části Kochavec Věrou Urbanovou,
Kochavec 127
pověřilo starostu prověřením pojištění odpovědnosti za způsobené škody v ZŠ
uložilo starostovi vypracovat plán práce zastupitelstva na rok 2007

Zastupitelstvo obce Rokytnice na svém V. zasedání, konaném dne 24.3.2007:
-

-

-

vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu v období únor – březen 2007
vzalo na vědomí kontrolu usnesení a úkolů ze IV. zasedání ZO
schválilo zřízení věcného břemene práva vstupu na pozemek p.č.54/4 v k.ú.
Rokytnice, který je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
za účelem opravy a údržby kanalizace
rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 54/6 v k.ú. Rokytnice od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
schválilo plán společenských akcí v roce 2007
schvaluje plán práce Zastupitelstva obce Rokytnice na rok 2007
vzalo na vědomí zprávu o stavu finančních prostředků od 6. 11. 2006 doposud
schválilo dlouhodobý plán rozvoje obce Rokytnice na období let 2007 – 2010
schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2007
souhlasilo se spoluúčastí na financování akce Stavba Penzionu Kochavec IV. etapa
ve výši 255 000,- Kč
zplnomocnilo starostu k provádění rozpočtových opatření do výše 20 000,- Kč
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007
nesouhlasilo s výší neinvestičních výdajů na žáky s trvalým pobytem v Rokytnici,
kteří plní povinnou školní docházku v ZŠ Slavičín Vlára ve šk. roce 2006 – 2007
ve výši 5 890,- Kč na 1 žáka 2. stupně. ZO pověřilo starostu k jednání, které
povede ke snížení uvedené částky.
souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Rokytnice a firmou E.ON
vzalo na vědomí zvací dopis na „Setkání Rokytnic ČR“ ve dnech 29. 6. - 1.7.2007,
které se uskuteční v Rokytnici v Orlických horách
vzalo na vědomí informaci o zřízení vysokorychlostního internetu Slfree net
spadající pod občanské sdružení UNART
souhlasilo se stavbou včelína na pozemku p.č. 2051/2 (za hřištěm) p. Martinem
Konečným, Slavičín, Javorová II/407
souhlasilo s rekonstrukcí hudebního pódia na Kochavci Občanským sdružením
Fun-mates
souhlasí s umístěním 2 ks vojenských přívěsů do prostoru v okolí bývalé svazácké
chaty. Tyto budou sloužit jako příslušenství při akcích pořádaných občanskými
sdruženími, občany a mládeží, vstup a používání bude na vlastní nebezpečí

Zastupitelstvo Obce Rokytnice vzalo na vědomí rezignaci pana Josefa Mrhálka na mandát
člena zastupitelstva Obce Rokytnice z rodinných důvodů.
Panu Mrhálkovi děkujeme za spolupráci při výkonu této veřejné funkce.

4

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
- úřední hodiny na OÚ

Jelikož se změnila funkce starosty z neuvolněné na uvolněnou, mění se úřední hodiny takto:
Pracovní doba starosty

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dopoledne
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00

Odpoledne
12:30 - 17:00
12:30 - 14:30
12:30 - 15:00
12:30 - 17:00
12:30 - 14:00

Úřední hodiny - starosta Antonín Goňa, tel. 739 412 724

Pondělí
Čtvrtek

Dopoledne
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00

Odpoledne
12:30 - 17:00
12:30 - 17:00

Úřední hodiny - místostarostka Mgr. Filáková Iva
Každý lichý týden
Pondělí
Čtvrtek

Dopoledne
-

Odpoledne
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00

- sběrný dvůr
Provozní doba je od 1. 4. 2007 stanovena takto:
pondělí
9.00 – 12.00
13.00 – 17.30
středa
9.00 – 12.00
13.00 - 17.30
Každou lichou sobotu : 8.00 - 11.oo

- pracovník pro sociální služby
1. 10. 2006 byla přijata v rámci veřejně prospěšných prací paní Karla Valčíková jako
pracovník pro sociální služby. Náplní její práce jsou – jednoduché ošetřovatelské úkony,
práce spojené s udržováním domácnosti, nákupy, donáška obědů, pomoc při sebeobsluze,
doprovod na lékařské ošetření, pochůzky - pro osoby s omezenou pohyblivostí, popřípadě
s jiným zdravotním omezením. Občané, kteří se ocitnou v této situaci, mající zájem o pomoc
p. Valčíkové, ať se obrátí na Obecní úřad.
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- rozpočet Obce Rokytnice na rok 2007
Příjmy v tis. Kč
odd.par. Příjmy
DP fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstanci)
DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ)
DP fyzických osob z kapitálových výnosů
DP právnických osob
DPH
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Poplatek za svoz odpadů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Daň z nemovitosti
DPPO (obec)
Daňové příjmy celkem
Neinvestiční dotace ze SR
INTEREG
Neinvestiční dotace celkem
1031 Lesní hospodářství
2212 Silnice (zimní údržba)
2212 Příspěvek na opravu MK
2131 Pronájem pozemků
2133 Pronájem vodovodu Vak
3113 Příjem ze ZŠ
3349 Slavičínský zpravodaj
3429 Kulturní akce (vstupenky)
3611 Splátky půjčky
3639 Prodej pozemků
3722 Pronájem popelnic
3722 Nakládání s odpady EKO
4227 Úřad práce Zlín (plat soc.pracovnice)
6171 Kopírování,faxování
6310 Úroky

800
250
40
950
1400
4
7
170
2
215
5
3843
52
231
283
376
40
50
9
5
12
3
30
12
5
10
14
150
2
1

Nedaňové příjmy celkem

719

Příjmy 2006 celkem
Zůstatek finančních prostředků z roku 2006

719
30

Celkem

4875

Výdaje v tis. Kč
Výdaje
1031 Lesní hospodářství
2212 Pozemní komunikace
3113 Základní škola PO
3314 Činnosti knihovnické
3319 Obecní kronika
3341 Rozhlas - oprava
3349 Zpravodaj-internet
3429 Zájmová činnost v kultuře
3399 Sbor pro občanské záležitosti
3419 TJ Sokol Rokytnice

303
137
344
44
7
122
30
47
50
50
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3419 SK ST Rokytnice
3113 Neinvestičtí výdaje na žáky
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Zájmová činnosti a rekreace
3611 Fond rozvoje bydlení
3519 ČČK
3631 Veřejné osvětlení
3722 Svoz domovních odpadů
3745 Veřejná zeleň
3633 Inženýrské sítě
4227 Soc.pracovnice
5512 Sbor dobrovolných hasičů
6112 Zastupitelstvo obce
6171 Činnost místní správy
6171 Pohřebiště
6171 Příspěvky mikroregionům
6409 Rezerva

10
190
14
466
200
4
90
365
160
112
155
47
580
577
10
28
240

Celkem
Předpis DPPO (obec)
Splátka úvěru
Splátka půjčky KÚ
Výdaje celkem

4382
5
252
236
4875

- vojenská technika v obci
Koncem února jsme přivezli několik kusů vyřazené vojenské techniky v rámci bezúplatného
převodu od Armády ČR.
Vozidla PV3S včetně příslušenství jsou umístěna v areálu bývalého zemědělského družstva.
Budou využívána jako krizová vozidla pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů. Tento
majetek musíme po dobu dvou let využívat výhradně ve veřejném zájmu.
- společenská rubrika
Máte-li zájem o zveřejnění významných jubileí v obecním Zpravodaji, dodejte v předstihu
příslušný materiál (fotografie, přání, texty...) na obecní úřad.
Zpravodaj bude vycházet každé 3 měsíce.
- oslava MDŽ
V neděli 11. 3. 2007 se v sále Hospůdky za lávkou uskutečnila již po čtvrté oslava MDŽ.
Všem ženám k tanci a poslechu vyhrávala hudební skupina Lália. Hezké odpoledne zpestřili
svým vystoupením žáci místní ZŠ a MŠ.
- společenské a kulturní akce v roce 2007
6. 4.
Muzikál Hello, Dolly!
2. 6.
Reflexy – taneční zábava
29.6. – 1.7.
Setkání Rokytnic ČR 2007
8. 7.
Pouť Kochavec
28.7 – 29.7.
Anenská pouť – Fortuna, Lália
15. 7.
Hasičská soutěž O pohár starosty – Kochavec
17. 8.
Sára – taneční zábava
25. 8.
Peňažná
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Další plánovanou akcí je zájezd do Prahy na muzikál Angelika. Jelikož cena by proti
loňskému roku byla vyšší (asi 1000,- - 1100,- Kč), je možné ho uskutečnit pouze v případě
dostatečného počtu zájemců. Pravděpodobný termín – konec září 2007.
Zájemci, hlaste se již nyní, z důvodu včasného objednání vstupenek.

Poděkování odstupujícím členkám SOZ
Sdružení pro občanské záležitosti děkuje paní L. Vrbové, J. Moudříkové a P.
Štachové, které ukončily své působení v SOZ, za aktivní a dlouholetou činnost.

Zpráva z Obecní knihovny
Vážení a milí čtenáři a čtenářky,
přijměte pozvání k návštěvě naší knihovny. V současné době si můžete vybírat z 2826
knih, které máme ve fondu, a také z dvou set zajímavých knih všech žánrů, které máme
zapůjčeny z výměnného souboru krajské knihovny. Knižní fond je postupně obměňován, loni
jsme vyřadili 75 opotřebovaných knih a obec zakoupila 47 nových.
Návštěvníci si mohou také vypůjčit časopisy. V letošním roce máme předplaceny tři:
Čtyřlístek, Bravo-girl a 100+1.
V minulém roce jsem zaznamenala 719 návštěvníků, kteří si za celý rok 2006 vypůjčili
celkem 2956 svazků. V knihovně je registrováno 66 čtenářů z toho 26 čtenářů do 15-ti let.
Z důvodu znovuzavedení internetu, který je pro návštěvníky knihovny přístupný
zdarma, bude od dubna půjčovní doba knihovny prodloužena o dvě hodiny. Otevřeno bude
každý pátek od 15.00 do 19.00 hodin.
Těším se na Vaši návštěvu.
Blanka Fojtíková, knihovnice

Zpráva Obecní knihovny Kochavec
Naše knihovna už má za sebou přes 25 let činnosti a za dobu své existence stihla
vystřídat řadu prostor. Dnes se nachází v bývalých prostorách hasičárny. Díky obětavosti
prvních dobrovolných knihovníků Vojty Tarabuse, Marie Tarabusové a Martiny Zemkové se
fond knihovny rychle rozrůstal, přičemž v součastné době má 1503 svazků. Jde o knihy
různých žánrů, jako jsou dívčí a dobrodružné romány, pohádky, populárně naučné knihy a
časopisy. Kromě stálého fondu si můžete vybrat i ze 160 knih z výměnného souboru
z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně, který se bude v průběhu dubna znovu obnovovat. Je
zde také možnost si zdarma zasurfovat na volně přístupném internetu. Pokud budete chtít
knihovnu navštívit, nebo se jen podívat na internet, je otevřeno vždy každou sobotu od 16:00
do 18:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Náš „Klub důchodců“
Opět nastal čas, abych podala zprávu o činnosti a dění v našem klubu – všem čtenářům
našeho zpravodaje: „Jedeme stále na plný plyn“.
Zároveň chceme poděkovat našemu novému starostovi p. Ant. Goňovi. Který nás
ujistil hned po jeho nástupu do funkce, že se nic nemění na naší započaté činnosti, naopak
nám nadále prokazuje pravdivost svých slov. Rovněž účetní pí. Blanka Fojtíková je nám
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dobrou oporou. Jsme rády, když nás p. starosta požádá o něco, co rády splníme. K různým
příležitostem pečeme koláčky (rozsvícení vánočního stromu, oslava MDŽ) a také rády
darujeme naše ruční výrobky v rámci balíčků pro jejich spolupracovníky.
A co vlastně děláme? My jsme „složka“, která se nemusí veřejnosti vykazovat
z činnosti a brigád naší obci. Nás nikdo do ničeho nenutí, nic nám nepřikazuje. My všechno
děláme z dobré vůle – práce, které nás baví! A co víc – děláme s láskou a radostí. Pěkná
beseda, kterou absolvujeme každý čtvrtek, je pro nás radostí, uvolněním od všech všedních
starostí, neduhů a nepříjemností, které jistě všechny v našem věku provází. Abychom se však
nenudily u „kafíčka“, tak pracujeme. Šijeme krásné figurky, co nás naučily naše slovenské
kamarádky. Rovněž naše členky jsou opravdové výtvarnice. Ráda připomínám naše „cérky“:
Zdena Goňová, Maňka Kostková, Lida Jemelková a každá, která něco umí nás příjemně
překvapí. Ovšem naše předsedkyně, pí. Slávka Ščučinská, je nám všem velkou inspirací.
Dovede vytvořit a vykouzlit z čehokoliv opravdu pěkné věci.
Ještě bych chtěla jmenovitě poděkovat pí. Slávce Moudříkové, která je doslova hybná
páka, jak naší předsedkyně tak i všeho dění v našem klubu. Co se týká dopravy, zabezpečení
různých akcí a veškerých organizačních věcí – všechno spolu dobře zvládají. Velké díky
Vám, „naše Slávečky“.
Taky jsme si udělaly mini výlet do Slavičína, do pizzerie Grunt na ochutnávku jejich
specialit. Vzešla z toho dobrá večeře, pěkná beseda, všechny jsme byly spokojeny. Všestranné
nadšení dává záruku budoucímu posezení v některé z dalších slavičínských restaurací.
Zároveň bych mezi nás chtěla touto cestou pozvat naši senátorku pí. Ing. Janu
Juřenčákovou, aby si s námi taky chvilku poseděla a seznámila nás s tím, jak se jí daří
v Praze.
Myslím si, že se nám dosud vedlo splňovat to, co „Klub důchodců“ splňovat má. Proto
doufám, že se nám bude dařit i nadále a přeji nám všem hodně pěkných chvil a zážitků, ať
máme dlouho na co vzpomínat.
Vděčná seniorka, Marie Šuráňová

Poskytnutí půjček z Fondu pro rozvoj bydlení Obce Rokytnice
Zastupitelstvo obce Rokytnice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu
pro rozvoj bydlení obce Rokytnice na opravy a modernizaci obytných budov ve výši do
20 000,- Kč.
Půjčky se poskytují fyzickým osobám na tyto účely:
- na výměnu oken
- na obnovu střechy
- na dodatečnou izolaci zemní vlhkosti
- na zateplení obvodového pláště domu
- na obnovu fasády domu včetně klempířských prací
- na zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě
- na vybudování nebo rekonstrukci koupelny nebo sprchového koutu
- na vybudování soc. zařízení
Půjčky jsou poskytovány na dobu splatnosti do 3 let při úrokové sazbě 4 % p.a.
Podmínky budou zveřejněny na úřední desce obce Rokytnice. Informace a tiskopisy k podání
žádosti je možné získat na Obecním úřadě.
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Vysokorychlostní internet
Oznamujeme všem občanům, že v Rokytnici byl zřízen vysokorychlostní internet
Slfree net spadající pod občanské sdružení Unart. Případní zájemci o připojení nechť se
nahlásí buď u Lukáše Hrnčiříka, č.p. 26 nebo kontaktují správce sítě pana Münstera na tel.:
777341281
Měsíční poplatek: 120,- Kč vč. DPH
Vstupní poplatek: 2000,- Kč (možno vrátit)
Hardware: (anténa + modem): 2000,- + 3000,- Kč
Montáž: 1000,- Kč

Pozvánka na Setkání Rokytnic 2007
Termín konání: 29. 6. – 1. 7. 2007
Místo konání: Rokytnice v Orlických horách
Aktivity:
• fotbalový turnaj
• závod mezi hasičskými jednotkami
• turnaj ve stolním tenise
• turnaj v mariáši
• individuální výlet na kolech po Orlických horách
• výlet po Orlických horách i s průvodcem
Předběžné ceny: * strava + ubytování ve stanech + vstupenka na všechny akce: 400,- Kč
* strava + ubyt. na ubytovnách + vstup. na všechny akce: 600 – 700,- Kč

Tradiční Vánoce se stolním tenisem
Sportovní klub Rokytnice uspořádal na konci loňského roku ve dnech 28. a 29.
prosince 2006 tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise, který měl „visačku“ již 7.ročníku.
První den nastoupili k zeleným stolům registrovaní hráči, kterých se v soutěži dvouhry sešlo
celkem deset. Po odehrání základních skupin následovala vyřazovací část a zápasy o umístění.
Vítězem se nakonec stal Zbyněk Šuráň, který tak slavil již své druhé vítězství v novodobé
historii tohoto turnaje
Druhý den turnaje zahájili nejprve zápasy mladých tenistů. Tady obhájil své loňské
prvenství Jiří Ščuglík mladší. Program poté pokračoval závěrečným turnajem
neregistrovaných hráčů (amatérů). V něm se představilo celkem 12 hráčů, kteří nejprve hráli
zápasy ve třech skupinách a šest nejlepších poté postoupilo do finálové skupiny. Tam po
odehrání další porce zápasů zvítězil podruhé na turnaji Ondřej Školník. Za ním se na druhém
místě umístil Zdeněk Kostka, třetí skončil Antonín Goňa. Po skončení dvouhry byla
rozehrána ještě soutěž ve čtyřhře. Zde došla do finále a poté zvítězila dvojice Goňa Antonín a
Zdeněk Kostka. Vítězové v kategorii registrovaných hráčů a amatérů získali putovní poháry.
Další hráči umístění na předních příčkách získali rovněž poháry a dárkové ceny jako
vzpomínku na tento ročník turnaje.
Poděkování za uspořádání tohoto ročníku patří majitelům Hospůdky za Lávkou,
všem členům SK Rokytnice a rovněž všem zúčastněným hráčům a jejich příznivcům, kteří
neváhali a přišli se i s ostatními podělit o zážitky na turnaji.
Všichni co navštívili letošní vánoční turnaj se už teď můžou těšit na ročník další,
který se uskuteční na konci roku 2007.
Petr Malaník, SK Rokytnice
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Kalendářní rok nám sotva začal a my už se po zápisu do prvních tříd začínáme pomalu
chystat na příští školní rok, vybíráme učebnice a pomůcky pro naše budoucí prvňáčky. Tak
jako jinde se i u nás v Rokytnici ve spolupráci s obcí snažíme, aby rodiče i děti, kteří si naši
základní i mateřskou školu vybrali, byli spokojeni s prostorami školy, vybavením,
pomůckami i našimi pracovnicemi, které se o děti starají.
Jak už jsme informovali v minulém čísle, nastoupila k nám do MŠ šikovná Jůlinka a
od dubna přibudou po zápisu další děti. Máme do plné kapacity školky jenom 5 volných míst.
Kdo máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školku v období září 2007 – červen 2008, určitě
na zápis 11. 4. 2007 nezapomeňte! Popřemýšlejte, co se Vám v naší školce líbí, co si chválí
děti, které k nám chodí a co říkají jejich rodiče, jestli něco v naší školce postrádáte … a
přijďte to s námi prodiskutovat v den zápisu ve 14.30 hodin. Těšíme se na Vaše náměty,
připomínky a také na kladné ohlasy. Zájemci si mohou objednat od nakladatelství Svojtka a
spol. knihu Testování předškoláka. Můžete pak zůstat na schůzce všech rodičů, kteří zhodnotí
své letošní aktivity s dětmi a naplánují ještě několik akcí do závěru roku.
Když jsme u mateřské školy – nesmím zapomenout oznámit její uzavření v měsících
červenec a srpen 2007 (povinnost ze zákona vyhlásit dva měsíce dopředu).
Ve škole se naši žáci seznámili s novou paní učitelkou Annou Šabršulovou, zastupující
do začátku června paní učitelku Andreu Furmanovou, která se připravuje na státní zkoušky.
Zúčastníme se výtvarné soutěže každoročně pořádané Nadací Jana Pivečky – letos s tématem
Čím bych chtěl být. Výkresy už jsou hotové a protože jsme o tomto důležitém tématu
několikrát diskutovali, chystáme se také k obrázkům připojit odborný komentář. Také
záchrana lidských životů nás nenechává chladnými a zařadíme se mezi soutěžící hlídky žáků
pátých tříd ze všech okolních škol, které se utkají o Helpíkův pohár. Letošní jaro si naše
páťačky obzvlášť oblíbilo a vyzkoušelo si je z využívání matematických vědomostí
v praktickém životě – soutěž Klokánek. Také je čeká účast v celorepublikovém testování
žáků z dovedností v českém jazyce, matematice a všeobecných znalostech. Po zhodnocení
testů si budou moci porovnat své výsledky s celorepublikovým průměrem (za celou republiku
se dozvíme výsledky v červnu). Chystáme pro zájemce z řad prvňáčků fotografování
s názvem Můj první školní rok – doufáme, že to stihneme maminkám k svátku.
Rádi bychom, aby se v naší škole staly tradicí Hudební večírky. Ten první uspořádala
Katka Poláchová se svými žáky hry na flétnu Lenkou Kostkovou, Denisou Rosenbergovou a
Lubomírem Malaníkem. Ještě musím připomenout, že vše bylo ve spolupráci s Katčinými
kamarádkami a jejich žáky ze Slavičína a Valašských Klobouk.
Velkou událostí byla v v polovině března návštěva pana prezidenta Václava Klause
s manželkou v našich končinách. Přestože se mi výlet do Slavičína zdál jako marnění času,
nakonec vše dopadlo úplně jinak. Pan prezident vůbec nebyl v obležení bodyguardů a každý,
kdo o to trochu stál, s ním mohl prohodit pár slov, nechat si podepsat knihu a minimálně ho
vidět zblízka. Přestože jsem domluvila, že i děti od nás ze školy mohou panu prezidentovi
položit otázku, nakonec se nikdo z nich neodvážil a nakonec nám nevyšla ani slíbená společná
fotografie. Kromě jiného jsme se dozvěděli, že letošní návštěva prezidenta u nás byla první po
prezidentu Masarykovi.
Nejvíc mne potěšil zájem dětí o exponáty ve slavičínském muzeu (které jsme po odjezdu
pana prezidenta navštívili) asi kvůli poutavému a zasvěcenému komentáři pana Ščuglíka
(nebylo slyšet stížnosti na bolavé nohy, i když by se to za celé prostáté dopoledne dalo čekat).
Už dlouho jsem ve škole nezažila takovou spokojenost vespolek – možná na školním výletě?

11

A na závěr informace o třech velmi důležitých akcích!
Na sobotu 27. 1. zorganizovalo SRPŠ ve spolupráci s pracovnicemi školy dětský
karneval. Účast byla hojná, ale v karnevalových maskách přišly většinou jen menší děti.
Starší děvčata si s mladšími dětmi připravila a sama nacvičila tance v diskotékovém rytmu.
Díky panu Spáčilovi, který se postaral o hudbu v průběhu celého karnevalu, panovala stále
dobrá nálada a také ve spolupráci s ním hladce proběhlo soutěžení připravené pracovnicemi
školy. Poděkování patří všem rodičům, kteří vypomohli při organizaci celého odpoledne, při
prodeji občerstvení, lístků…. A hlavně sponzorům, kteří hojně zásobili naší tombolu.
„Fašanky, fašanky aj pod obušky…“ – tento singl se nesl celou sobotu 17. 2. od
„Horňanska“ až po „Mrmlov.“ Dobu veselí ukončil fašankový průvod plný večerníčkových
postav, ve které se přestrojili rodiče našich dětí. Na nádherně vyzdobeném voze se střídala
hudba pana Spáčila a muzika pana Malaníka. Vůz zkrášlily mimo jiného obrázky dětí a vtipné
texty dvorního textaře pana Salajky. Jim všem děkujeme, určitě zpříjemnili fašankovou
pohodu. Poděkování si zaslouží i paní Sukaná, kuchařka školy, která připravila pro tento
fašankový den občerstvení a ostatní pracovnice školy, které se staraly o jeho přísun maskám.
Na neděli 11. března si naše děti připravily kulturní vystoupení pro rokytenské ženy
k jejich svátku MDŽ. Mateřáčci se představili literárním pásmem básní a písní za doprovodu
kytaristky paní Hyžíkové a tanečkem Muchomůrky z chystaného divadla. Žáci přidali
discotance a básničky pro maminky, také ukázku z Perníkové chaloupky a na závěr rozdali
všem oslavenkyním přáníčka.
Před velikonočními prázdninami si mohli příznivci školy prohlédnout tradiční
velikonoční výstavku s ukázkami prací dětí, žáků, jejich maminek, babiček a sourozenců –
no prostě jejich velikonoční instalaci z perníčků, vajíček, květin, proutků, slámy, sena,
dortíků, svíček, ušitých a jinak vyrobených věcí… a vyzdobenou školu. Ale začalo „to“
pásmem dětí ze školky ( básničky, písničky, tanečky, rytmizace a nyní už všudypřítomná
kytara ), pokračovalo divadlem a zakončeno bylo flétnovým minikoncertem.
TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE – KONČÍ NÁM PŮST.
S přáním – hlavně abychom se všichni měli rádi - se loučíme ze školy. Příjemné jaro !!!
Plánované akce ve stručnosti:
- individuální pohovory s rodiči
- tříměsíční nepřítomnost vyučující
- Velikonoční výstavka s vystoupením dětí a divadlem
- Den otevřených dveří v MŠ, zápis do MŠ
- Klokánek
- přihlášení k celostátnímu testování žáků pátých tříd
- Nadace Jana Pivečky - Helpíkův pohár
- fotografování prvňáčků – Můj první školní rok
- schůzka s rodiči MŠ, schůzka SRPŠ
- vystoupení – draví ptáci
- filmové představení Auta
- divadlo Mach a Šebestová
- Den dětí

Mgr. Věra Fojtíková, ředitelka ZŠ
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