Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
3/2007

7. ročník

„Svatý Pavel
pro seno si zajel.“

„Svatý Petr seno seče,
svatá Anna buchty peče.“

S nástupem letních dnů přichází období veder, teplých nocí, bouřek a lijáků. Vedle prací na
polích a generálních úklidů se také plánují prázdniny a dovolené. V létě, stejně jako po celý rok, se
střetávají pohanské tradice, například dožínky, s tradicemi křesťanskými, mimo jiné poutními
slavnostmi.
Už naši předkové si na letní období plánovali většinu oslav, tancovaček a nebo už zmiňované
poutě. V naší obci mají tyto slavnosti dlouholetou tradici. V málokteré obci se slaví, stejně jako u nás,
poutě dvě. Jsou to Anenská pouť v Rokytnici a Cyrilometodějská na Kochavci.
I dnes je tato tradice stále zachovávána a doufejme, že tomu tak bude i nadále.
„Okolo svaté Anky – studené poránky.“
„Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.“

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností obecního úřadu. Jak jistě víte, funkce
starosty je od 1. března 2007 uvolněná, to znamená, že jsem zaměstnán u obce na plný úvazek.
Současně byly zachovány úřední hodiny místostarostky Mgr. Ivy Filákové, která se rovněž nemalou
měrou podílí na - doufám, že úspěšném - chodu obecního úřadu.
V dubnu byla v řádném termínu vyřízena žádost o příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro tři místní občany na dobu od 16.4. do 16.10.2007.
Každé pracovní místo je dotováno částkou 7.020,-Kč měsíčně. Takže jsme získali do rozpočtu obce
na mzdy těchto pracovníků celkem 126.360,-Kč. Před započetím prací na provádění údržby
travnatých ploch bylo nutné provést opravy všech prostředků a mechanismů – malotraktor, sekačky i
křovinořezy. Na opravy bylo nutné vynaložit více než 15.000,-Kč.
Rovněž v měsíci dubnu jsme podali dvě žádosti, na Krajský úřad Zlínského kraje, z Programu
na podporu obnovy venkova. První žádost se týkala zpracování stavebně technické dokumentace na
projekt „ Turistická infrastruktura a odpočinková zóna obce Rokytnice.“ Tady nám byla přiznána
finanční výpomoc ve výši 40.000,-Kč. Druhá žádost se týká rekonstrukce Obecního domu Kochavec –
VI. etapa. Zde jsme získali nenávratnou dotaci ve výši 340.000,-Kč. Vyplacení celé částky dotace je
ovšem podmíněno finanční spoluúčastí z obecní pokladny ve výši 455.000,-Kč. Tyto prostředky
máme v současné době k dispozici. Čekáme jen na podpis smlouvy s krajským úřadem a výběr
dodavatele stavebních prací.
Další akcí, kterou bychom chtěli v letošním roce realizovat je rekonstrukce chodníku v lokalitě
Dvořisko od Pešků po Hnaníčky. Zde odborná firma vykalkulovala náklady vyšší než 300.000,-Kč.
Při realizaci opravy účelové komunikace „Ke Mlýnu“ (Poláštíkovi a Eliášovi) narážíme
na nesoulad v katastru nemovitostí (KN), když parcela po níž tato komunikace vede, je zanesena v KN
jako vodní plocha. Na odstranění tohoto pochybení intenzivně pracujeme.
To byly jen některé aktivity obecního úřadu. Dále provádíme běžnou agendu jako např.
korespondenci s různými úřady, odpovědi na žádosti občanů, jednání s občany, vyplňování různých
výkazů a formulářů, legalizaci, vidimaci a další úřední úkony.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál příjemnou dovolenou a dětem nádherné a
bezstarostné prázdniny.
Antonín Goňa, starosta obce
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Zastupitelstvo obce Rokytnice na svém VI. zasedání, konaném dne 18.5.2007:
-

vzalo na vědomí rezignaci zastupitelů J. Mrhálka, K. Mudrákové, L. Hrnčiříka, V. Urbanové,
Ing. J. Juřenčákové, M. Koláčkové, J.Urbaníka
určilo za členy osadního výboru Kochavec Vladimíra Zemka, Václava Urbana, Jarmilu
Štěpančíkovou, Josefa Švacha
zvolilo předsedu osadního výboru Kochavec Vladimíra Zemka
schválilo jednací řád zastupitelstva obce Rokytnice
rozhodlo o umístění čistírny odpadních vod v původní lokalitě na pozemku p.č. 482/1 a
pověřilo starostu zahájit jednání s vlastníky pozemku o jeho odkoupení
vzalo na vědomí zprávu o průběhu soudního sporu s městem Slavičín
vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2006
schválilo záměr na pronájem vodní nádrže v části lokality Horňansko
pověřilo starostu zajistit vypracování projektové dokumentace na hudební pódium na
Kochavci a vyvolat následné jednání ohledně vlastní realizace stavby

ZO Rokytnice na svém VII. mimořádném zasedání, konaném dne 17.6.2007:
-

-

schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2006 bez výhrad
schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 O vytvoření fondu rozvoje bydlení pro
poskytování účelových finančních výpomocí na opravy a rekonstrukce rodinných domů na
území obce Rokytnice
rozhodlo o bezúplatném pronájmu vodní nádrže na Horňansku p. Jarolímu Hyžíkovi,
Rokytnice 138 na dobu do 31.12.2010
rozhodlo o uzavření smlouvy o výkonu odborné správy lesa a o službě hajného s Ing.
Antonínem Gbelcem, Divnice 19 na dobu do 31.12.2010
vzalo na vědomí vzdání se funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Rokytnice, okres
Zlín, příspěvkové organizace a výpověď z pracovního poměru Mgr. V. Fojtíkové

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
- studny
Majitelé studní, které byly vybudovány před rokem 1955, si mohou na obecním úřadě vyzvednou
formulář „čestné prohlášení,“ který slouží k prokázání toho, že studna byla zbudována před rokem
1955.
- svoz nebezpečného odpadu
30.července 2007 provede firma Rumpold svoz nebezpečného odpadu
v Rokytnici u obecního úřadu od 15.00 do 16.00 hod.
na Kochavci u obecního domu od 16.00 do 17.00 hod.
- společenské a kulturní akce v roce 2007
* 7.7.
Předpouťová zábava s DJ Andersem – Kochavec
* 8.7.
Pouť Kochavec
* 13.7.
Focus - taneční zábava – Rokytnice
* 14.7.
Hasičská soutěž O pohár starosty – Kochavec
* 28.7.
Fortuna – taneční zábava – Rokytnice
* 29.7.
Anenská pouť , Lália – taneční zábava – Rokytnice
* 17.8.
Street 66 - taneční zábava
* 25.8.
Peňažná
* 22.9.
Zájezd do Prahy
- zprávy z knihoven
Knihovnice p. Fojtíková a Urbanová oznamují, že knihovny v Rokytnici a na Kochavci budou v
měsíci červenci uzavřeny.
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- oznámení lékařů
MUDr. Roman Őberall z důvodu čerpání řádné dovolené neordinuje ve dnech 2.7. – 15.7.2007.
Zastupuje MUDr. R. Pinďáková na poliklinice.
MUDr. Jiří Zabloudil z důvodu čerpání řádné dovolené neordinuje ve dnech 2.7. – 13.7.2007.
Zastupuje MUDr. M. Častulíková.
MUDr. Bronislava Papežová z důvodu čerpání
2.7. – 15.7.2007. Zastupuje MUDr. S. Ševčíková.

řádné

dovolené

neordinuje

ve

dnech

MUDr. Jolana Malotová z důvodu čerpání řádné dovolené neordinuje ve dnech 9.7. – 20.7.2007.
Zastupuje MUDr. P. Zemčík v areálu výzkumného ústavu.
MUDr. Radmila Pinďáková z důvodu čerpání
16.7. – 27.7.2007. Zastupuje MUDr. R.Őberall.
MUDr. Marie Častulíková z důvodu čerpání
27.7. – 10.8.2007. Zastupuje MUDr. J. Zabloudil.

řádné

řádné

dovolené

neordinuje

ve

dnech

dovolené

neordinuje

ve

dnech

POLICIE INFORMUJE
Referát cizinecké policie v Brumově - Bylnici upozorňuje občany, kteří provádí těžbu dřeva a
čistění lesa v prostoru hraničního pruhu, aby dbali zvýšené opatrnosti, aby při této činnosti
nedocházelo k poškození hraničního značení. V případech, kdy budou odklízet stromy, které jsou
spadlé přímo na hraniční značení, žádáme, aby o započetí této činnosti vyrozuměli Referát cizinecké
a pohraniční policie v Brumově - Bylnici, tel. 577 334 612. Vyvarují se tak nepříjemnostem spojených
s případným poškozením hraničního značení. Poškození hraničního značení je přestupek podle § 44
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit pokutu do
výše 15 000 Kč. Tím, že věc včas oznámí a dojde k dokumentaci stavu na místě, bude další řešení
případného poškození věcí Policie. V případě, že budou provedeny tyto práce bez oznámení a
dojde k poškození značení, bude konkrétní osoba stíhána za shora uvedený přestupek, jelikož
předchozí stav věci nebude již možno doložit.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Na ZÁPIS do MŠ se nedostavili žádní rodiče, takže máme stále stejný počet dětí, tj.
devatenáct.
Aby školy od mateřských po vysoké v celé naší republice zjistily, jak se jim daří jejich práce,
provádějí různá dotazníková šetření mezi dětmi, učiteli a samozřejmě i rodiči. My jsme začali u rodičů
v ZŠ (dotazník mi poskytla paní ředitelka ze Šanova) a pokračovali v MŠ dotazníkem trochu
přepracovaným a rozšířeným. Bohužel ho odevzdali jen tři rodiče z cca třiceti, takže nelze dělat žádné
zásadní závěry. Dotazníkové šetření u žáků a učitelů čeká na příští školní rok.
Naše dvě páťačky se jako v minulých letech zúčastnily soutěže v poskytování první pomoci
HELPÍK v Pivečkově lesoparku, v den státního svátku 8. 5. Pro žáky všech přihlášených škol to
znamenalo poctivou přípravu ve škole, doma i účast na semináři pořádaném členy záchranné služby
s ukázkami první pomoci i jejím nácvikem (stabilizační poloha, obvazování…)
V květnu žáci navštívili ve spolupráci se ZŠ Vlára vystoupení s dravými ptáky. Dozvěděli se
hodně nového o jejich životě, výcviku, naučili se je poznávat a viděli ukázky z lovu kořisti. Tato škola
nás také pozvala v červnu na supershow jejich žáků od první do deváté třídy HRÁTKY ( mažoretky,
Slavičánek…)

-3-

Společně se ZŠ Malé Pole jsme byli ve zlínském divadle na představení MACH A
ŠEBESTOVÁ. Mohli jsme si tam zavzpomínat na příběhy kouzelného sluchátka s Jonatánem, paní
Kadrnožkovou, Pažoutem a dalšími hrdiny… Také se nám velmi líbilo filmové představení AUTA, ve
kterém jsme zjistili, že i auta umí mluvit a mají své příběhy.
Snad kvůli mrholení se slavičínského BĚHU VÍTĚZSTVÍ zúčastnily jen dvě děti z Rokytnice
Markétka Hamalčíková a Terezka Zemková. Přes malou účast závodníků závod nebyl zrušen a ceny
čekaly tím pádem snad na každého závodníka. Protože spousta dětí tráví spoustu času sezením u
televice, počítače nebo na lavičkách je podpora sportovních akcí (třeba jen odvoz …) od rodičů velmi
důležitá.
DĚTSKÝ DEN: 1. června dostaly děti ke svému svátku krásný dárek ve formě zábavného
odpoledne na místním hřišti. Letos, téměř stoprocentně, zajistili vše rodiče – pan Kostka od nákupu a
prodeje občerstvení až po hudební produkci pana Spáčila a paní Hyžíková od organizace sportovních
soutěží až po pěveckou soutěž Rokytnice hledá superstar.
Věřte nebo ne, ale učitelé letos měli téměř doslova roli pozvaných hostů. A zkuste hádat, kdo
připravil kartičky pro děti, které soutěžily, zorganizoval kompletně celou soutěž Rokytnice hledá
superstar – vybral písně, nahrál je na kazety pro všechny účinkující zpěváky, zajistil porotu, napsal
všechny texty pro moderátorku, koupil ceny pro soutěžící, vytiskl diplomy doma na barevné kopírce a
vymyslel celou choreografii a také vše nacvičil….
Začátkem června jsme jeli na ŠKOLNÍ VÝLET luxusním novým autobusem s anatomickými
sedadly a klimatizací – velmi příjemné překvapení hlavně pro dospělé! (jezdí na lince Slavičín –
Praha…) Škoda, že jsme nevěděli, že má více sedadel, určitě by nezůstala prázdná. První zastávka
byla v leteckých závodech v Kunovicích, které podle mínění našeho průvodce, ředitele leteckého
učiliště pana Horňáčka, konečně má majitele, který nechce jen vydělat peníze, ale chystá velké
změny. Viděli jsme výrobní haly, mohli jsme se podívat do cvičného letadla pro učně, odbavovací halu
letiště, dopravní letadlo, čekající na náklad, zkoušku letadla před předáním majiteli… No a pak už
jsme se těšili na hlavní a nejlákavější cíl výletu -DINOPARK A ZOOPARK Vyškov. Nejprve jsme se
prošli mezi dinosaury, kteří vydávali různé zvuky a také se hýbali. Po svačině a nakoupení suvenýrů
jsme šli do 3D kina. Ještě než jsme se vzpamatovali ze tmy, zaútočil na nás pravěký hmyz a ti, kteří
překonali strach, si užívali život mezi pravěkými tvory. Po menší přeháňce nás přepravil vláček do
zooparku, kde kromě zvířat, která všichni čekali, bylo krásné dětské hřiště. Po příjemně prožitém dnu
se nám ani nechtělo nasednout do autobusu a vyrazit domů….
V půlce června si jely Denisa Rosenbergová a Monika Hyžíková převzít ceny, které získaly ve
VÝTVARNÉ SOUTĚŽI vyhlášené Nadací Jana Pivečky. Tento den je vždy velkým zážitkem pro
všechny zúčastněné díky příjemnému prostředí Pivečkovy vily, kde se každý cítí jako doma a také
doprovodnému programu s pohoštěním. Letos to byl malý kouzelník a mistr republiky (školák)
v zacházení se speciální florbalovou holí a míčkem při hudbě. Po předání diplomů a hodnotných cen
si žáci užívali „na počítačích“ a učitelé si mohli sdělit zážitky z celého odpoledne a při prohlížení
fotografií zavzpomínat na předešlé ročníky soutěže a další akce pořádané nadací.
17. 6. děti za vedení paní učitelky Žálkové zpříjemnily atmosféru při VÍTÁNÍ nových občánků
do života.
Krásný výlet do Nezdenic připravila pro děti nadšená divadelnice, paní učitelka Nádvorníková,
za spolupráce dvou maminek, paní Orgoníkové a Hyžíkové. DIVADELNÍ FESTIVAL Nezdenská skala
byl pro všechny příjemným zpestřením posledního předprázdninového víkendu. Účastníci zájezdu
mohli hodnotit a srovnávat výsledky práce mnoha profesionálních a amatérských souborů, herců i
loutek…. K tomu celodenní akce bez rodičů, u většiny první letošní koupání – to bylo NĚCO !!!
Na poslední chvíli se nám podařilo zajistit dvě řady v hledišti Mateřské školy - Dlouhá Slavičín,
která připravila s předškoláky muzikál LOUKA.
U táboráku, den před vysvědčením, jsme se ROZLOUČILI S LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROKEM a
čtyřmi předškoláky a dvěmi páťačkami. Do příštího školního roku nám tedy v mateřské škole zůstává
patnáct dětí a v základní škole očekáváme dětí deset (1. roč. – tři, 2. roč. – pět, 4. roč. – dvě).

Mgr. Věra Fojtíková, ředitelka školy
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se
Šárce Pinďákové a Leopoldu Vrlovi dcera Kristýna
Monice a Marku Koláčkovým dcera Tereza

Sňatky
Martina Kamenčáková a Stanislav Orgoník

Vzpomínáme
Dne 12.srpna 2007 vzpomeneme nedožitých 60. narozenin
pana Lubomíra Malaníka, Rokytnice 172.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Ludmila, děti Lubomír a Ilona s rodinami,
rodina Malaníková, hudba Jaselka, SDH Rokytnice a přátelé z jižní Moravy.

Zveme Vás …
Na 7. ročník mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné, který se uskuteční v sobotu
25. srpna. Začátek akce je ve 14:00 hodin. Autobusové spojení bude zajištěno, odjezdy autobusů
budou upřesněny na plakátech.
Tradiční společensko-kulturní program je zajištěn, o občerstvení a zábavu bude postaráno.
Záštitu nad letošním setkáním převzal hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš.
Celá akce se uskuteční za významné finanční podpory Zlínského kraje.
Na Cyrilo – Metodějskou pouť, která se koná 7. a 8. července na Kochavci. Letos začíná již
v sobotu, předpouťovou zábavou . K tanci a poslechu bude hrát DJ Fr. Anders. Vstupné je 20 Kč.
Začátek je v 19.00 hodin na kochaveckém výletišti.
Mše svatá bude v neděli 8. července v 11.00 hod. v kapli na Kochavci. Ale tím určitě Kochavecká
pouť nekončí, kdo má chuť může s námi dále v zábavě pokračovat se skupinou Jaselka.
Na Anenskou pouť, která se koná 28. a 29. července v Rokytnici. Začíná v sobotu ve 13.00 hod.
Memoriálem F. Baklíka v kopané, od 20.00 hod. taneční zábava s Fortunou.
Mše svatá bude v neděli 29. července v 11.00 hod. v místní kapli. Od 16.00 hod. si můžete na výletišti
zatančit s hudební skupinou Lália – muzikanti z Moravy.
Na nový výpravný muzikál o krásné Angelice, milostných avantýrách a dvorních
intrikách na francouzském dvoře…..

Angelika
V sobotu 22.9.2007 v 18.00 v divadle Brodway v Praze.
Předpokládaná cena 1.150,-- Kč ( 649,- vstupné + doprava).
Zájemci o tento zájezd, který je možno spojit s návštěvou botanické zahrady v Tróji
(tropického skleníku Fata Morgana) popřípadě Pražského hradu, hlaste se co nejdříve
(nejpozději do 10.srpna 2007) na obecním úřadě.
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POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Adrenalinové sporty v Rokytnici
Kdypak jste se v pohodě
svezli v lodi na vodě?
Ne tam, co se jenom vleče
tam, v Alpách, co trochu teče.
Divoká je Salza dosti,
vykoupe vás do sytosti.
Rokytňanů jel tam zájezd.
Na vodu. Se napít. Najest…
Neopreny, přilby, vesty,
provázely naše cesty.
Pádla byly zbraně naše,
jak se dostat ven z té kaše,
kdy v peřejích ta voda vře,
jak jízda v boulích na káře.
Voda má tak sedm stupňů –
slivovici jsem tam lupnul.
Dal bych si snad radši více,
řádila však prohibice.
Ono udělat se jednou stačí –
člověka to děsně smáčí!
Ať jsi háček nebo zadák,
neotevře se Ti padák.
Uděláte chybu hloupou?
Oba dva se hoši koupou…
Nu, i tak to dobré bylo.
Cosi se též grilovalo.
Kytarový přišel čas,
chyběl nám jen zpěvný hlas…
Těch padesát vodáků
mělo to tu na háku.
Za rok opět přijde čas,
na vodě se sejdem zas.
Za účastníky pátého rokytenského zájezdu na divokou vodu Salzu do rakouského Wildalpenu zdraví
jménem organizátorů akce Petr Šuráň

Výlet do Jeseníků
Víkend
ve
znamení
turistiky
absolvovala
15-ti
členná
skupina
neohrožených horalů. Schopnosti důležité
k přežití se u většiny členů posádky
prokázaly už při zdlouhavé cestě malebnou
moravskou krajinou. Železné zásoby se se
stoupající
zátěží ztenčovaly a nejeden
sáhnul na dno svých sil.
Ráno 19.5. míjíme zaprášené
olomoucké nádraží, Šumperk a aktivní část
dne začíná ve Velkých Losinách, městě
s bohatou historií a množstvím zachovaných
cenných památek. Velice zajímavá je
exkurze v místní ruční papírně, poslední
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tohoto druhu v České republice. Dále trasa pokračuje do Koutů nad Desnou a odtud se strmě vine
prošlapaná cesta k chatě. Odměnou za dlouhý výstup je nejen azyl v útulné Švýcárně, ale i výhled na
Jeseníky v celé jejich kráse, údolí ležící mezi kopci nebo vodní elektrárnu Dlouhé Stráně.
Výzvou druhého dne je nejvýše položená moravská rozhledna Praděd, putování národní
přírodní rezervací a úspěšný návrat domů z níže položené stanice Malá Morávka.
Počasí přálo výletu, panovala dobrá nálada a spokojenost i nad únavou převládala na tvářích
všech zúčastněných.
Gabriela Pinďáková

Setkání Rokytnic ČR 2007
Ve dnech 29.6. – 1.7.2007 se konalo v Rokytnici
v Orlických horách 34. Setkání Rokytnic ČR 2007. Jak se již
stalo tradicí, nesoutěží mezi sebou jen fotbalisté, ale i hasiči a
stolní tenisté. Letos se naší výpravě podařilo získat „všechny
medaile.“
Stolní tenisté si odvezli ze soutěže družstev pohár za
třetí místo, kdy porazili „Orličáky“ 3:1, s „Jizerou“ prohráli 1:3 a
s „Rokytnou“ prohráli 2:3.
Fotbalisté obhájili loňskou stříbrnou medaili, když ve
skupině A porazili „Přerov“ 2:1 a 1.FC Orlické hory 3:2. Ve
finále, i přes velkou podporu celé výpravy, pak nešťastně
prohráli s mužstvem Union Orlické hory 1:2, když ještě deset
minut před koncem vedli 1:0. Jako nejlepší brankář turnaje byl
vyhodnocen náš hráč Michal Baklík.
Nejlépe se z naší výpravy vedlo hasičům, kteří ve
štafetě získali třetí místo a požární útok, za podpory celé
výpravy, s přehledem vyhráli.

Letošního setkání se
doplňkově poprvé zúčastnili
naši cyklisté a motorkáři. Celá
naše
výprava
byla
pravděpodobně nejpočetnější
v historii. Zájezdu se celkem
zúčastnilo více než 70 občanů,
převážně „Rokytňanů.“
Chtěl bych poděkovat
všem, ktěří se letošního
Setkání Rokytnic zúčastnili, za
vzornou reprezentaci naší
obce, jak po sportovní, tak i po
společenské stránce. Pevně
věřím, že ve stejně dobré
atmosféře a minimálně stejné
účasti
proběhne
Setkání
Rokytnic ČR 2008 v Rokytnici
nad Jizerou 27.6. – 29.6.2008.
Starosta
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