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Jsou-li na Vánoce světlé noce,
Bude dost chleba i ovoce
O Vánocích v haleně –
o Velikonocích v kožichu
Vánoce jsou už za dveřmi a v řadě domácností už vrcholí vánoční přípravy.
Všude se uklízí, nakupuje a po celém okolí voní vánoční cukroví. Ale tyto svátky
jsou především svátky pohody a klidu, kdy se sejde celá rodina u jednoho stolu.
K Vánocům neodmyslitelně patří i dodržování lidových tradic a zvyků, kterých
máme požehnaně. Je pravda, že z nich už dodržujeme jen některé z nich např.
rozkrojování jablka, lití olova nebo pouštění skořápek se svíčkami. Připomeňme si
ty méně známé:
U štědrovečerní večeře se obtočily nohy stolu provazem, aby se celý rok domu vyhnuli zloději.
V ten den se také klepalo na studnu, aby byla dobrá voda. Schovávala se také poslední bobulka z jmelí,
aby z domu neodešla láska. Ale pozor, pokud jste zamilovaní a budete o Štědrém dnu své lásce psát
dopisy, tak o ní navždy přijdete.
Hospodář vždy před večeří nakrájel chleba, namazal jej medem a rozdal všem u stolu. Podle
toho, kolik krajíců zbylo, zjistil, jak se změní počet členů rodiny během příštího roku.
A tečka na závěr, jestliže chcete, aby Vás všichni měli rádi, tak si tento den namažte tváře medem.

Vážení a milí spoluobčané,
přiblížila se opět doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce. Nastává
doba před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle křesťanských svátků plných pohody a dobré
nálady. V době Vánoc mají lidé k sobě blíže, chovají se ohleduplněji a laskavěji. Přál bych si a přeji to i
Vám, aby nám Všem tyto ušlechtilé lidské vlastnosti vydržely po celý příští rok 2014.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, jménem obecního úřadu i jménem
svým, aby jste letošní Vánoce prožili co nejkrásněji, ve zdraví a v pohodě, aby jste se v době svátků
vzdálili všem starostem. V novém roce 2014 Vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti,
jak v osobním, tak i v pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XXVIII. zasedání, konaném dne 20.9.2013 mj.:
-

schválilo rozpočtová opatření č. 2/2013
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2013 – 2014
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice, příspěvkové organizace,
Rokytnice 100, 763 21 Slavičín ve školním roce 2012 –2013
rozhodlo o odprodeji částí pozemku p.č. 2236/1 označených na geometrickém plánu č. 342 –
2
34/2013 jako pozemek p.č. 2236/7 o výměře 163 m a pozemek p.č. 2236/8
schválilo Dodatek č.1 smlouvy č. 0/0155/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou

ZO Rokytnice na svém XXIX. zasedání, konaném dne 21.11.2013 mj.:
-

-

-

-

-

vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů Obce Rokytnice v roce 2014. O granty
mohou žádat občané a občanská sdružení Obce Rokytnice a místní části Kochavec do 31. 12.
2013 podáním žádosti na Obecním úřadě v Rokytnici.
2
schválilo směnu pozemku p.č. 1989/1 o výměře 849 m a směnu částí pozemků p.č. 1989/2,
p.č. 1990/16, p.č. 1990/39 a p.č. 1990/66 vlastník Obec Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín
za pozemek p.č. 399/1
schválilo rozpočtová opatření č.3/2013
schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu. Finanční prostředky
v tomto období budou použity ke krytí závazků roku 2013 a ke krytí provozních nákladů v tomto
období, maximálně za každý měsíc do výše 1/12 skutečných nákladů roku 2013.
schválilo přílohu č. 1/2013 k článku 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Sazba poplatku za likvidaci odpadu byla pro rok 2014 stanovena ve výši 350,- Kč/osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č.1/2012, včetně
osvobození a úlev zůstávají v úplatnosti
rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2014 ve výši 5.000,- Kč pro Městskou
nemocnici Slavičín.
souhlasilo s pokácením 2 kusů bříz a 2 kusů akátů v prostoru autobusové zastávky a mostku
k Hospůdce Za lávkou

Kochavecká 18
V sobotu 4. ledna 2014 se uskuteční na Kochavci závody v běhu na lyžích
s názvem Kochavecká 18.
Začátek závodů je stanoven na 10.00 hodin. Závodit se bude v kategoriích
muži a ženy, v případě zájmu i děti. Start a cíl je u Penzionu na Kochavci. Tento
penzion poskytne i potřebné zázemí jako šatny pro muže i ženy, sociální zařízení,
občerstvení atd. Trasa Kochavecké 18 je vytyčena v délce cca 18 km a povede po
katastrech čtyř obcí – Kochavec, Štítná nad Vláří, Šanov a Rokytnice.
Na trase budou tři kontrolní stanoviště s občerstvením – místo, kde se koná Setkání na Peňažné,
na státní hranici, myslivecká chata v Šanově a myslivecká chata v Rokytnici. Běžecká stopa bude
upravena pomocí skútru.
Startovné bylo stanoveno ve výši 100,- Kč. V ceně startovného je zahrnuto občerstvení na trati,
guláš a čaj.
Bližší informace zájemcům o Kochaveckou 18 poskytne ředitel závodu
pan Zdeněk Kostka na telefonu
776 193 342 nebo obecní úřad Rokytnice na telefonech
577 343 652, 739 412 724, 603 290 688, případně na e-mailu ou-rokytnice@seznam.cz.

V případě nepříznivých sněhových podmínek budou závody operativně
přesunuty na pozdější termín.
Informaci o změně termínu naleznete na www.rokytnice.org.
Závody zaštiťuje a garantuje Obec Rokytnice.

4/2013

2

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2013

13.ročník

Obecní úřad informuje
-

Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2014

Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2014 stanovena na 350 Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
Osvobození a úlevy jsou následující:
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí nepřetržitě po dobu 10 měsíců a delší,
b) občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny (obecního úřadu) a v obci se
nezdržují,
c) osoby s trvalým pobytem na adrese Rokytnice čp. 86 a 150.
d) třetí a každé další dítě, je-li mladší 18 let nebo pokud studuje v denním studiu střední nebo
vysokou školu. Poplatník je povinen prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu střední
nebo vysoké školy),
e) děti, narozené v daném roce.
(2) Úleva se poskytuje:
a) studentům denního studia, kteří bydlí na kolejích nebo v místě studia náleží úleva ve výši 50%
poplatku (v poměrné výši) za každý započatý měsíc pobytu na kolejích nebo v místě studia.
Poplatník musí správci prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu střední nebo vysoké
školy),
b) osobám s trvalým pobytem Rokytnice čp. 70,71,72,73,175,186,189,191,198 a Kochavec čp. 68 a
84 bude poskytnuta úleva z celkové částky ve výši 30%,
c) poplatníkovi, který zaplatí celou výši poplatku do 31.03. příslušného roku bude poskytnuta úleva
z celkové částky ve výši 5%.
Dle článku č.5 odst.1) OZV č. 1/2012 je splatnost poplatku za odpad k 30.9. příslušného roku.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/2012 až 12/2012:
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
205.578,Kontejner a uložení odpadu na skládce
7.236,Sběrný dvůr kontejnery
76.630,Celkem
289.444,Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 1/2012 až 12/2012
Nebezpečný odpad
16.131,Separovaný odpad
49.125,EKO-KOM
- 21.535,50
Elektřina SD
11.828,Celkem
55.548,50
Náklady celkem

344.992,50

Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 597 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což
znamená, že náklady na svoz a likvidaci odpadu za rok 2012 činily
na 1 obyvatele a majitele rekreačních staveb 484,- Kč.

Vodoprávní dozor
V letošním roce byla provedena pracovníky Odboru životního prostředí Krajského úřadu
Zlínského kraje kontrola v oblasti nakládání s odpadními vodami. Kontrolní orgán se zaměřil zejména na
různá povolení a hlášení, která jsou nutná k provozování obecní kanalizace. V závěrečném protokolu
z této kontroly je mimo jiné konstatováno, že obec nemá uzavřené písemné smlouvy O odvádění
odpadních vod s domácnostmi. Jedná se o domácnosti, které jsou napojeny na stávající kanalizační síť.
Obec, jako vlastník a provozovatel kanalizace, je povinna smlouvy s domácnostmi uzavřít, dle zákona O
vodovodech a kanalizacích, jinak obci hrozí pokuta. Do domácností, kterých se to týká, budou v nejbližší
době doručeny návrhy smluv. Prosíme o podpis a vrácení podepsané smlouvy na obecní úřad.
Smluvní vztah se netýká ceny stočného, které obec nevybírá a vybírat se nechystá.
Antonín Goňa, starosta
4/2013
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Společenská kronika
Vzpomínáme
Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti můžeme dát,
pomodlit se , chvíli postát a s láskou na vše dobré s Tebou,
co jsi nám dával, jen vzpomínat a za vše dobré poděkovat.
Dne 6.12.2013 by se dožil 90 let náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček
pan Josef Strnad z Kochavce.
S láskou a úctou vzpomínají syn Josef a dcera Marie s rodinami,
dcera Zdena s Michalem a syn Miroslav

Dne 22. prosince 2013 vzpomeneme 30. výročí úmrtí pana Josefa Tarabuse
z Kochavce.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují synové a dcery
s rodinami.

Dne 29. prosince vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan Josef Starý.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn Petr a dcera Helena s rodinou.

Blahopřejeme
Vánoční hvězda – ta se nezdá,
ta nás každý rok osvítí,
zachytne nás do svých vánočních sítí
a já doufám, že každý z nás to tak cítí.
Ponořme se do klidu těchto slavnostních dnů,
popusťme uzdu všech dobrých a hřejivých pocitů.
V tomto krásném vánočním čase dne 5.12.2013 oslavil pan Jaroslav Šuráň krásné 85. narozeniny.
S přáním všeho nejlepšího, co nejvíce zdraví a štěstí, lásky a dobré pohody gratulují
syn Miroslav a dcera Jaroslava s rodinami.

VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ – VIGILIE
v úterý 24.12.2013
v místní kapli v 15.00 hodin
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Zprávy z knihovny
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna v Rokytnici bude
v pátek 27.12.2013 uzavřena. Otevřeno bude až v novém roce 10. ledna 2014.

Divadlo Pařez
Divadlo Pařez hledá nové členy.
Bližší informace případným zájemcům poskytne pan Jaroslav Pinďák, tel.776 080 199.

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 7.prosince 2013 byl slavnostně rozsvícen vánoční strom. Rozsvícení a následnému
ohňostroji předcházelo vystoupení dětí místní ZŠ a MŠ, které byly odměněny nadílkou od samotného
Mikuláše v doprovodu Anděla a Čertů. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci této
akce, především místním hasičům, ženám, L. Spáčilovi a důchodkyním – za upečení výborných
koláčků.

Statistika obyvatel v roce 2013
Počet obyvatel v roce 2013:
Přistěhovalo se:
8
Narodilo se:
3
Odstěhovalo se:
7
Zemřelo:
11
K 18.12.2013 máme 577 obyvatel, z toho 73 dětí a 504 dospělých.
Na Kochavci žije 68 obyvatel, z toho 11 dětí a 57 dospělých a v Rokytnici žije 509 obyvatel, z toho
62 dětí a 447 dospělých.
4/2013
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Zprávy ze školy
„Vánoční“
Svíčka z vosku pěkně voní, prskavky si prskají.
Zvoneček už dětem zvoní, ty radostí tleskají,
protože se dočkaly, když Vánoce volaly.
Jen jednou za rok přijdou Vánoce, jen jednou za rok se malý zachumelený stromeček promění v zářící
světýlko tichého lidského štěstí….Ano, jak ten čas letí. Opět po roce nastal čas vánoční, děti jsou
nedočkavé, co jim ten Ježíšek letos nadělí, někteří dospělí ještě trochu zmatkují a snaží se vše dohnat.
Ale všichni se jistě těšíme na nejkrásnější svátek v roce – Vánoce, na ten klid a pohodu….
Nepředbíhejme a pojďme se ještě podívat, co vše se událo v Mateřské a základní škole Rokytnice za
poslední měsíce tohoto roku /září - prosinec/:
Oslava „jablíčkového dne“ se na škole konala v pátek 27. září. Celému podzimnímu dni
předcházely přípravy dekorací, ozdob a malby výkresů našich žáků. To vše v jablíčkové stylu.
Do příprav se zapojily i některé maminky, které se pochlubily svými ovocnými koláči. Pro rodiče
byly připraveny soutěže na školní zahradě. Ti si mohli se svými ratolestmi zasoutěžit například
ve slalomovém běhu, lezení po žebříku, hodu na cíl a v jiných aktivitách. Závěr celého odpoledne
jsme ukončili příjemným posezením u táboráku.
V sobotu 5. října vystoupili malí i větší žáci pro zdejší seniory. Na úvod se předvedly děti z
mateřské školy básněmi a písněmi s podzimní tematikou, předvedly i veselý taneček dle CD
nahrávky „Myši“. Školáci si připravili také literární pásmo na téma podzim.
Úterý 8. října - připravena beseda dětí MŠ a ZŠ s canisterapeutickým psem.Ta byla vedena
zkušenou instruktorkou s dlouholetou praxí. Při ukázce přišly do kontaktu s terapeutickým psem
všechny děti, aby byla pro ně přínosná a poučná. Labradorský retrívr s výcvikem a zkouškami ze
všech oblastí předvedl dětem veškeré možnosti svého využití u hendikepovaných klientů.
„Mámo, táto , draci letí....“ - 10. října dopoledne proběhla na poli pod lesem „drakiáda “. Jak malí,
tak i velcí školáci si přinesli draky z domu a jelikož nám počasí přálo a krásně „foukalo“ , tak nám
draci létali skoro „až do oblak….“.
1. listopadu navštívila naše a šanovská škola Malou scénu ve Zlíně. Děti přišly ve svátečním
oblečení a těšily se na dramatizaci známé pohádky od Josefa Čapka „O pejskovi a kočičce“, jak
spolu prožívají různá dobrodružství. O jejich spolubydlení a hospodaření a taky o tom, jak pejsek
a kočička zvládli mile hravou formou zabavit nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod.
Bezprostřední reakci dětského publika byla radost pozorovat, a to zvláště ve chvílích, kdy
podlehlo nenásilnému kouzlu imaginace a uvěřilo například, že ten bílý hadřík nemůže být nic
jiného než žížala.Určitě se všichni těšíme na další „divadelní výlet“.
V neděli 17. listopadu vystoupili žáci naší školy na obecním úřadě při příležitosti „vítání občánků
do života“.
Pátek 6. prosince patřil dětem z mateřské školy, kdy je navštívil Mikuláš se svou družinou.
Prvotní strach předškoláků, ale brzy vystřídala odvaha a všichni si zazpívali i zarecitovali.
Mikuláš s andělem poté odměnil děti drobnými sladkostmi.
Rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo v sobotu 7. prosince před Obecním úřadem
Rokytnice. Předškoláci si připravili pásmo s vtipnou čertovskou tematikou a žáci základní školy
poté pokračovali recitací básní se zimními a vánočními náměty a zazpívali dvě krásné koledy.
Však se také Mikuláš odměnil dětem za jejich kulturní vystoupení tím, že přišel ve své plné kráse
s celou družinou a přinesl všem účinkujícím dárky.
12. prosince navštívili naši žáci 4. a 5. ročníku akci „tvořivé dílny“ na ZŠ Slavičín – Vlára. Měli tak
nejen možnost seznámit se prostředím navazujícího stupně vzdělávání, ale také i možnost
vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí. Zazpívali si vánoční koledy, vyráběli vánoční motivy
z keramiky. Navštívili také místní knihovničku, kde si zahráli zajímavé hry. Příjemně strávené
dopoledne se všem zúčastněným školákům velmi líbilo.
A na poslední pracovní čtvrtek tohoto roku - 19. prosince - jsme si připravili vánoční besídku.
Dopoledne přišel do školky Ježíšek, který nadělil dětem spoustu dárků. Jak zazvonil zvoneček,
všichni se rozutekli pod stromeček, kde na školáčky čekalo nemalé překvapení. Hráli koledy, malí
i větší radostně rozbalovali dárky. Když děti prozkoumaly každičkou hračku, byl připraven
slavnostní oběd při svíčkách. Prožili jsme společně krásné dopoledne. Ale všichni se určitě těší
až na tu „pravou“ vánoční atmosféru doma mezi svými nejbližšími.
4/2013

6

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2013

13.ročník

„Sny jsou nekonečná touha, pro kterou jsme schopni udělat cokoliv. A když se ten sen splní, je to ta
nejkrásnější odměna za všechna snažení.“
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Rokytnice přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2014 hodně štěstí, zdraví a mnoho splněných snů a přání.
Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu Rokytnice za celoroční spolupráci.
Dana Žálková, ředitelka školy
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Včelaři
V loňském roce zazimovalo našich 11 včelařů 104 včelstva. Zima
nám velké problémy nenadělala, takže k 1.5.2013 nám létaly včelky z 98
úlů. Tomu se dá říct úspěšné zazimování. Duben a část května bylo
příznivé počasí, kvetly louky, hráze a ovocné stromy. Včelky si do úlů
přinesly první květový med. Pak se počasí zkazilo, přišly deště a ochladilo
se, možná si ještě vzpomínáte, jak jsme začátkem června museli přitápět.
V tuto dobu včely spotřebovaly zásoby, které si přinesly. Bylo málo
včelařů, kteří vytočili světlý květový med. Tím se částečně opakovala
situace z loňského roku. Pak přišly horké a suché prázdniny, to pro
snůšku taky není to nejlepší, proto jsme neočekávali nic dobrého. Jenže
zázraky se dějí a nakonec i výnosy medu byly téměř průměrné. Touto
dobou včely zakrmené a přeléčené spokojeně čekají na první jarní
paprsky. Letos našich 12 včelařů zazimovalo 117 včelstev. V tomto roce nás opustil dlouholetý člen
českého svazu včelařů, přítel pan Miloslav Skočovský, který se i přes vysoký věk zodpovědně a dá se říct
vzorně, staral o svých 10 včelstev. Doufejme, že pan Saloky, který ještě není členem ČSV a převzal toto
včelí království, bude pokračovat v jeho šlépějích.
Taky jsme se rozloučili s dalším dlouholetým členem ČSV, který ovšem pro nemoc a pokročilý
věk ukončil včelařskou činnost před 4 roky, panem Josefem Argalášem. Určitě svou pomocí a radami byl
oporou svému nástupci příteli Vinovi Kuželovém.
Na tomto místě jsme se seznamovali se včelími produkty. Dnes, kdy je v módě doba falšovací si
řekněme něco o falšování medu. Není tajemstvím, že se vyrábějí játrové paštiky bez jater, špekáčky a
kabanosy bez masa, vaječné těstoviny bez vajec nebo mléčné výrobky bez mléka. Proto se nemůžeme
divit, že se na náš trh dostávají komerčně vyráběné medy, které vznikají letním přikrmováním včel
značným množstvím cukerných sirupů s přídavkem ovocných nebo zeleninových šťáv. Včely tyto roztoky
zahustí, zpracují a uloží do plástů. Po vytočení se získá produkt podobný medu, ale není to včelí med.
Jsou na světě falšovatelé s výrobní technikou a laboratořemi, kteří jsou schopni vyrobit med, který
nepřišel vůbec do styku se včelami, přesto se medu podobá. Někdy ho dokonce zahraniční výrobce
legálně prodává jako „analog medu“, v průběhu obchodování se slovo „analog“ z názvu vytratí a zůstane
označení med. Přitom se jedná o tovární výrobek na bázi sacharózy nebo škrobu.
Obliba tmavého tekutého medu vyvolává snahu o oddálení přirozené krystalizace medu. Dlouho
tekuté zůstávají medy přehřáté, u kterých došlo k rozpuštění všech zárodků krystalů a následné
přefiltrování přes velmi husté síto, čímž byla odstraněna všechna pylová zrna a další pevné částice, na
kterých krystalizace začíná. Tento med stačí obarvit na hnědo karamelem nebo jiným potravinářským
barvivem. Tímto způsobem lze vyrobit tmavý lesní tekutý med téměř z jakéhokoliv medu. Silným
přehřátím se med poruší, ale není zdraví škodlivý.
Snad jsme naše občany tímto neodradili od konzumace medu, chtěli jsme jen informovat, že
přirozeně zkrystalizovaný med není o nic horší, než nepřirozeně tekutý med v průběhu celého roku.
Veselé vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce přejí místní včelaři.

Myslivecké sdružení
Přátelé přírody, vážení vlastníci půdy,
rád bych navázal na loňský příspěvek v obecním zpravodaji a informoval Vás o
činnosti našeho mysliveckého sdružení. Oproti minulému roku se nic nezměnilo.
Odstřel drobné zvěře zajíc, bažant jsme vůbec neplánovali. I přes snahu našich
členů v krmení zvěře se nám nepodařilo zvýšit jejich stavy. Kromě srnčí zvěře
nemáme normované stavy a proto naše snaha o odstřel je nulová. Pořádané
naháňky se míjejí účinkem. Střelíme pouze nějakou škodnou (lišku).
V letošním roce jsme dokončili přestavbu myslivecké chaty a 17.srpna
2013 byla naše chata vysvěcena farářem z Dubu nad Moravou p. Janem
Kornekem. Při této příležitosti byl přijat za člena našeho sdružení Ondřej Saloky.
Pasování provedl p. Farář Jan Kornek.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za vstřícný přístup při zajišťování
placených brigád. Tyto prostředky nám pomáhají při zajišťování krmiv pro zvěř.
Chtěl bych poděkovat všem členům sdružení, občanům, kteří nám pomáhali při dostavbě chaty.
Přeji všem občanům, obecnímu úřadu i našim členům radostné prožití Vánočních svátků, hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce.
Miroslav Hamalčík, myslivecký hospodář
4/2013
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Klub důchodců
Každý den nám přibude jeden stupínek ke stáří. Také trošku sice
únavy, trošku bolesti v celém těle a některým i trošku nostalgie, spojené
s podzimní a zimní depresí. Ale my se tomu bráníme tím, že se stále
scházíme, besedujeme, společně oslavujeme svátky a narozeniny.
Sdělujeme si drobné rodinné radosti, ale prožíváme spolu i různé smutky a
strasti. V tu chvíli se člověku uleví a není všechno tak těžké a vše se lépe
překoná. Těšíme se na „naše čtvrtky“, naše kafíčko i dobroty, které si
přineseme.
Na výlety se vypravujeme už méně, už není tolik cestovní energie.
Také počasí mohlo za to, že jsme si nemohli dopřát naši besedu v přírodě u rybářské chaty u
rybníka. Ne že by pršelo, ale byly stále úmorné horka a tak jsme si netroufly.
10. září se všechno otočilo. Uspořádaly jsme si zájezd do „Modré“, Je tam krásný skanzen a
areál „Živá voda“. Byla to zdařilá výprava, nám duchem moc blízká. Rády vzpomínáme a vřele
doporučujeme.
Místo dalšího zájezdu jsme si uspořádaly společný oběd, který nám připravil pan Libor Malaník.
Vše se k naší spokojenosti vydařilo. Zhodnotily jsme si náš zájezd a trošku se připravovaly na besedu
s důchodci.
5.října byla sobota pro „důchodce“, kterou pro nás pro všechny uspořádal Sbor pro občanské
záležitosti v čele s paní Elenou Saňákovou. Pan starosta Antonín Goňa náš všechny překvapil a dojal
svým děkovným a citlivým projevem. Patří mu vřelý dík od nás všech! Občerstvení nemělo chybu, také
my jsme přispěly s našimi koláčky.
Koláčky jsme upekly také 7.prosince k pohoštění našich občanů u příležitosti rozsvícení
Vánočního stromu.
Využívám této příležitosti, abychom poděkovaly – my všechny našim „Slávečkám“. Je to naše
předsedkyně Slávka Ščučínská a místopředsedkyně Slávka Moudříková. I když mají obě zdravotní
potíže, svoje rodinné povinnosti, nikdy neodmítly jakoukoli službu pro náš klub udělat a vše zařídit. Moc
vám tu společně všechny děkujeme! Jenom nás mrzí, proč další mladší „důchodci“ nepřijdou mezi nás.
Udělali by radost všem těm, kteří se o nás,všechny starší občany, starají s takovou péčí.
Co na dokončení? Snad jen to, pokud to půjde, že se budeme nadále scházet, udržovat naše
„čtvrtky“ a nadále si dodávat radost ze života.
A já,už jenom za nás za všechny, chci popřát všem hlavně zdraví, spokojenost, pěkné prožití
vánoc v kruhu rodinném a šťastný další rok.
Marie Šuráňová

Červený kříž
Milé sestry, vážení spoluobčané,
Je konec roku a já píšu poslední přehled činnosti naší organizace Červeného kříže v Rokytnici.
Letošní rok jsme prožily bez dohledu okresního výboru ČČK. Nadále ale takto pokračovat nemůžeme,
protože nejednáme v souladu se stanovami červeného kříže. Zachovat organizaci a činnost pod záštitou
Zlína si členky nepřejí, tak to bude, pokud se nenajdou statečné pokračovatelky, konec Červeného kříže
v Rokytnici.
Letos jsme uspořádaly zábavu se skupinou FOCUS-ROCK. Termín na Medarda 8.6. byl trochu
riskantní, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Děkuji tímto všem členkám, které pomohly s její
organizací. Další naší akcí byl zájezd na Starodávný jarmark do Rožnova pod Radhoštěm. Za krásného
počasí jsme také vyjely lanovkou na Pustevny a prošly se k soše Radegasta. Na zpáteční cestě jsme si
ještě prohlédly betlém v Horním Lidči. S komentovanou prohlídkou to byl opravdu krásný konec zájezdu.
Je již zajištěn další zájezd pro naše členky do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na hru „Popel a
pálenka“ s Květou Fialovou v hlavní roli. Termín představení je 3.ledna 2014 v 19 hodin. Pro členky ČK
zdarma.
Teď už mi zbývá jen Vás, milé sestry, pozvat všechny na poslední výroční schůzi. Ta se bude
konat tentokrát netradičně až 18.ledna 2014 ve 14 hodin v budově Společenského domu čp.41. Bohaté
pohoštění je zajištěno. Doufám v hojnou účast, jste srdečně zvány.
Na závěr bych chtěla popřát všem občanům naší obce krásné a pokojné vánoce a do dalšího
roku všechno nejlepší hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Blanka Machalová, předsedkyně ČK
4/2013
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Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte nám, abychom Vás při příležitosti konce roku seznámili s částečným výčtem činností
kolektivu sboru dobrovolných hasičů. V letošním roce byla snaha o udržení sboru podobná jako
v minulých letech. Naším prvním letošním setkáním byla VVH dne 5.1.2013 v sále Hospůdky Za
Lávkou. Mezi nás zavítali pan starosta Antonín Goňa, starosta 15. Okrsku bratr Kozubík a
náměstek starosty OSH Zlín bratr Tichý Milan. Dne 1.2. jsme se zúčastnili VVH 15. Okrsku
v Šanově. Po deseti letech jsme pořádali Masopustní průvod. Průvod proběhl 9.2., průvodu se
zúčastnilo 22 členů sboru za hudebního doprovodu místních hudebníků. Celá masopustní veselice
se nesla pod heslem: Národy celé planety SPOJTE SE . Už se stalo tradicí, že naši členové se střídají na stráži
u Božího hrobu na Bílou sobotu v kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně. Dne 27.4. jsme zajistili dovoz a postavení
obecního máje za hudebního doprovodu DJ Spáky. I naši mladší žáci zažili svou první premiéru na závodech,
a to ve slavičínské hře Plamínek 11.5. Letošní okrsková soutěž připadla na obec Šanov dne 25.5., která se
konala na místním hřišti (Kopánky). V dopoledních hodinách se konala soutěž žáků. Zde se naši mladší a
starší žáci umístnili na 2. a 3. místě. V odpoledních hodinách proběhla soutěž mužů a žen. Naše ženy se
umístnily na krásném 3. místě a družstvo mužů tuto soutěž vyhrálo a postoupilo do okresního kola. 28.6. jako
každoročně se konalo Setkání Rokytnic, které se konalo v Jizerských horách, kde jsme vyslali družstvo mužů a
družstvo žen. Obě naše družstva se umístnila na krásném 2. místě. 6.7. pohárová soutěž na Kochavci. 18
družstev mužů a 5 družstev žen. ženy obsadily 3. místo a muži 6. místo. Poprvé se této soutěže účastnilo
družstvo mužů a žen z Horné Súče. Jejich družstvo žen obsadilo 2. místo. A družstvo mužů bylo
diskvalifikováno. Rok od roku se této již tradiční soutěže účastní více družstev a je nám ctí, že se neustále
rozvíjí a i my můžeme získat nové zkušenosti. Dne 20.7. proběhly oslavy 120. výročí založení našeho sboru a
510 let první písemné zmínky o naší obci. Oslavy začaly Mší svatou, kterou odsloužil generální vikář
Arcibiskupství olomouckého Mons. Josef Nuzík, při které proběhlo posvěcení nového praporu. Po mši
následoval průvod s dechovou hudbou Boršičanka, která nám hrála celé odpoledne v kulturním areálu obce.
Celý odpolední program byl velmi pestrý. Byla vystavena hasičská technika, shlédli jsme ukázky zásahu
profesionálních hasičů i vystoupení historické stříkačky z Leskovce. Tuto celou akci nám zpříjemňovaly
mažoretky všech věkových kategorií. O večerní zábavu se postarala skupina Exploze rock. Již dalším rokem
jsme se dne 3.8. podíleli při akci Baví se celá Rokytnice, kterou již tradičně pořádal pan Ladislav Goňa. Dne
17.8. se naše smíšené družstvo mužů a žen účastnilo netradiční pohárové soutěže o pohár starosty
obce Jetřabí. I přes to, že se naše mužstvo skládalo z 5 mužů a 2 žen jsme dokázali vybojovat 1. místo v tomto
1. ročníku. Již po třinácté proběhlo Mezinárodní setkání na Pěňažné. Zajišťovali jsme jako každoročně dovoz
veškerého materiálu na místo, stavění a rozmístnění veškerých stánků, celkový rozvod elektrifikace v oblasti.
Byla použita i nově zakoupená výkonnější centrála, která se osvědčila, jelikož jsme mohli použít výkonné
halogeny k nočnímu osvícení celého areálu. Při zpáteční cestě domů jsme bohužel zjistili, že máme 2 defekty a
to na PV3S (kuchyně) a na přívěsné vodárně, kterou dovážíme pitnou vodu na tuto akci. Oba dva defekty jsme
museli urgentně hned v pondělí spravit, aby veškerá technika byla provozu schopná. Každoroční námětové
cvičení se uskutečnilo 14.9. v obci Lipová. Jednalo se opět o dálkovou dopravu vody a součinnost strojníků ze
stroje do stroje. 19.9. se naše hasičky: Barča Salokyová, Anička Gregušiaková, Zuzka Šuráňová a Barča
Juračková za doprovodu Pavla Malaníka dobrovolně zúčastnily školení vedoucích mládeže v Dršťkové. 23.9.
v 11.04 byl v naší obci vyhlášen poplach z OSH Zlín. Ihned poté se seskupila naše zásahová jednotka v místní
zbrojnici a byla připravena k výjezdu. Jednalo se o taktické cvičení jednotek PO, které probíhalo v areálu TVD
– Rokytnice a.s. Bylo zjištěno, že se jedná o požár svařovacího boxu. Šlo o prověření akce schopnosti místních
jednotek, koordinace činností velitele zásahu HZS ZLK ÚO Zlín – stanice Slavičín ve spolupráci se
zúčastněnými JSDHO Rokytnice, Slavičín JPO II a Štítná nad Vláří JPO III. Tohoto cvičení se zúčastnilo 7
hasičů z naší zásahové jednotky. 12.10. proběhl podzimní sběr železného šrotu. Tímto děkujeme Všem
občanům, kteří nám přispěli touhle cestou k potřebám a vybavení sboru. Samozřejmě jsme letos nezapomněli ani
na hodovou zábavu, která se konala v sále Hospůdky Za Lávkou. Tato akce proběhla 9.11. a jako hudební
doprovod nám hrála skupina Andromeda. Jednou z posledních akcí v tomto roce bylo rozsvěcování vánočního
stromečku s tradiční domácí zabíjačkou. Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví v následujícím roce a zároveň patří velké poděkování Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli
našemu sboru.
Výbor SDH
4/2013
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TJ Sokol
Vážení spoluobčané a sportovní přátelé, každý konec roku nám přináší
nejkrásnější svátky roku Vánoce, na které se všichni těšíme. Dovolte mi, abych Vás
při příležitosti závěru roku 2013 v krátkosti seznámil s činností naší TJ Sokol
Rokytnice. Členové naší TJ při údržbě sportovně kulturního areálu odpracovali přes
350 hodin. Již tradičně se naše TJ ve dnech 28.6. – 30.6. 2013 zúčastnila 40. ročníku
Setkání Rokytnic České republiky v Rokytnici nad Jizerou, kde jsme obsadili 5. místo.
Toto špatné umístění si mužstvo vynahradilo na turnaji v Horné Súči, kde se nám
podařilo vyhrát. Byl uspořádán již 22.ročník Memoriálu Františka Baklíka, který byl večer ukončen taneční
zábavou se skupinou Focus rock. Následující den jsme zajistili zdárný průběh Anenské pouti. Též jsme
vypomáhali při přípravách a organizaci Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné.
Ve fotbalové sezóně 2013 naši TJ reprezentuje pouze mužstvo mužů, kteří hrají III.třídu skupiny B. Po
podzimní části sezóny se mužstvo nachází na velmi pěkném 3. místě tabulky s 25 body a skórem 39:28.
Všichni doufáme, že si tyto pozice mužstvo udrží i v jarní části soutěže. Tabulka střelců:
Otava Zdeněk - 15, Goňa Antonín - 6, Goňa Martin - 4, Šuráň Zbyněk - 4, Goňa Tomáš – 2, Plášek
Tomáš – 2, Řihák Jan – 2, Orgoník Stanislav - 1, Both Milan – 1, Eliáš Martin - 1, Vaněk Miloš – 1.
Obdrželi jsme 20 žlutých karet a 1 červenou kartu.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují při pořádání různých akcí TJ Sokol
Rokytnice.
Jménem výboru TJ Vám přeji příjemné prožití svátků vánočních, hlavně hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti v roce 2014.
Jiří Zoller, předseda TJ

Sportovní klub stolního tenisu
V sezoně 20012/2013 se umístila naše družstva v regionálních soutěžích okresu Zlín takto:
-SK Rokytnice „A“- RS 2.tř.- 1.místo (12 mužstev) - 62 bodů – po roce návrat do RS 1.tř
-SK Rokytnice „B“- RS 3.tř.- 8.místo (12 mužstev) - 33 bodů
29.června jsme se zúčastnili 8.roč. turnaje ve stolním tenisu v Rokytnici nad Jizerou, který byl součástí
40.roč.Setkání Rokytnic. V soutěži tříčlenných družstev (celkem 8 ze čtyř Rokytnic) vybojovalo naše
družstvo „A“ (Ivo Petrů, Zdeněk Bureš, Vlastimil Bureš ) celkové 3.místo a družstvo „B“
(Jaromír Fojtů, Radek Martinovský, René Žalek) 5.místo. Vítězem tohoto turnaje se stalo
poprvé družstvo domácích hráčů.
Do sezony 2013/2014 jsme přihlásili obě družstva a těsně před polovinou soutěže si vedou takto:
- SK Rokytnice „A“- RS 1.tř. - 9.místo – 16 b.
- SK Rokytnice „B“- RS 3.tř. - 3.místo – 24 b.
Koncem
roku
uspořádá
SK
Rokytnice
14.ročník Vánočního
turnaje pro mládež, registrované a
neregistrované hráče (ženy, muži) o
věcné ceny. V součastné době má SK
23 členů (3 ženy, 20 mužů), z toho 13
je registrovaných hráčů. Za dobu své
13-tileté existence se klub stal
nedílnou součástí sportovní činnosti
v naší obci. Pomáhá také při kulturněspolečenských
akcích
(Fašanky,
Peňažná, aj.)
Výkonný výbor SK Rokytnice děkuje
všem členům i činovníkům klubu za
dosavadní práci a přeje jim i všem
spoluobčanům do nového roku 2014
vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho
sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda SK
4/2013
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13.ročník

Rokytenský předvánoční jarmark
V sobotu 23.listopadu 2013 se ve Společenském domě konal Rokytenský předvánoční jarmark.

Kontejner na sběr použitých oděvů, obuvi a textilu
Ve spolupráci s firmou Rumpold byl vedle kontejnerů na plasty u obchodu umístěn kontejner
určený ke sběru použitých oděvů, bytového textilu, obuvi a hraček. Takto sbírané věci jsou použity na
charitativní účely, proto je odkládejte čisté.

Pozvánky

Silvestrovský výšlap na Peňažnou
v úterý 31. 12. 2013
Sraz účastníků je kolem poledne na Peňažné.
Jde se za každého počasí. Připravte si dobré obutí, teplé oblečení, jídlo a občerstvení. Výšlap není nijak
organizován – kdo přijde, ten jde. Pro zájemce je odchod z Rokytnice od firmy ZKL v 9:30 hod. Návrat se
předpokládá mezi 14 – 15 hodinou.
Pojďme na čerstvý vzduch a oslavme Silvestra společně!

Srdečně zveme všechny občany na

VII. Obecní ples
který se uskuteční v pátek 7. února 2014
v sále Hospůdky za lávkou v Rokytnici.
K tanci a poslechu zahraje kapela FOCUS rock.
Součástí plesu bude bohatá tombola.
Občerstvení včetně zvěřinového guláše je zajištěno.
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