Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
5/2007

7. ročník

Jezulátko
V jeslích Jezulátko
dříme zticha,
vůl a osel teplo
na ně dýchá.

V tom hvězda vzešla
na nebesaa celý svět plesá,
dary nesa:

Panna Marie snivě
na ně hledí,
svatý Josef mlčky
v koutku sedí.

„Do Betléma pojďme
převesele,
pozdraviti světa
Spasitele“!

Úryvek z básně J. V. Sládka
Začátkem zimy, zejména s prvními sněhovými vločkami mnohým z nás vyvstanou na mysli rychlým
tempem blížící se vánoční svátky a s nim spojená atmosféra a pohoda v rodinném kruhu.Přes
všechen shon, který nás v tomto předvánočním čase čeká, je dobré si udělat čas a připomenout si
Vánoce už během adventních nedělí a v klidu si vychutnat přicházející svátky.
K Vánocům neodmyslitelně patří nejen setkávání se svými blízkými, ale také dodržování vánočních
tradic, které se v různých podobách dochovali dodnes.
Díky pamětníkům se nezapomnělo na štědrovečerní zvyky a pověry, o kterých mnozí z nás nemáme
ani ponětí.
Například:
Myslivci nesměli chodit na čekanú, střílali až po štědrovečerní večeři na počest narozeného
Ježíška.
Na Štědrý deň též hospodyně držávaly nad ohništěm dvě zvázané vařachy křížem, aby sa ím
prý jídlo nepřipalovalo.
Také sa od každého jídla dávalo psovi, kerý sa potom pustíl ven ze stavéňa a na kerú stranu
šél nebo zastěkál, odtáď příšel ženich.
Z obrusa, který býl prostřený na svátečním stole, sa od Štědrého dňa až po Štěpána
nesklúzaly odrobinky (drobky), lebo až po vánocích se dávaly slépkám.
Přejeme Vám hezké Vánoce ozvláštněné o některou z tradic, příjemně strávené chvilky u stromečku
a do nového roku spoustu zdraví, štěstí a elánu.
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Vážení spoluobčané,
poslední letošní číslo našeho zpravodaje vychází v čase, který je konkrétní předzvěstí toho, že se
opět přiblížily nejkrásnější svátky roku, Svátky vánoční. Jsou to svátky radosti,vzájemného
porozumění, svátky které lidi sbližují a přinášejí vzájemné pochopení.
Konec roku je rovněž příležitost k hodnocení uplynulého období. Dovolte mi,abych Vás stručně
seznámil s tím, co se nám v roce 2007 podařilo a jaké máme záměry v roce 2008.
Největší letošní investiční akcí bylo pokračování rekonstrukce Obecního domu Kochavec, kde bylo
prostavěno více než 850 000,- Kč, zejména ve II. nadzemním podlaží. V osmi pokojích bylo
provedeno obložení koupelen, včetně zabudování sprchových koutů, WC a umyvadel. Keramická
dlažba byla položena rovněž na schodišti a na chodbě, v pokojích potom plovoucí podlaha. Nadále
ovšem nejsou namontovány elektroinstalační prvky, rozvody ústředního vytápění včetně radiátorů,
vnitřní vybavení pokojů (kuchyně, postele, skříně) a v neposlední řadě fasáda. To bude stát nemalé
finanční prostředky a i po případném dokončení není stále jasné, jak bude objekt v budoucnu
využíván.
Další stavební akcí byla rekonstrukce chodníku v lokalitě Dvořisko. Zde bylo proinvestováno více
než 330 000,- Kč. Tato akce byla částí veřejnosti kritizována: „ Proč se chodník opravuje právě tam “.
Do budoucna chceme v opravách chodníků pokračovat ve stejném stylu (zámková dlažba) a někde se
začít musí. Tady se naskýtá odpověď, kde jinde než na začátku vesnice.
Dalším významným krokem, důležitým pro rozvoj obce, bylo zakoupení pozemku pro vybudování
čistírny odpadních vod, bez které není možné odkanalizovat obec. Problém odkanalizování obce je
kritizován zejména občany Horňanska již několik desítek let. Nyní probíhá změna územního plánu,
protože se změnila plocha pro výstavbu ČOV. Vyřízení změny, když to dobře půjde, bude trvat 8
měsíců. V tomto období budou probíhat práce na dokončení projektové dokumentace pro územní
řízení. Teprve po dokončení dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí bude možné žádat o dotaci
na realizaci celé akce, neboť z prostředků obce nelze tak velkou akci zafinancovat.
V současné době připravujeme projekty na rekonstrukce a opravy všech místních a účelových
komunikací, kde ještě není položen bezprašný povrch. Jedná se o komunikaci Ke mlýnu, na Malé
straně a Na louky (na Horňansku). Dále potom vyřizujeme povolení na opravy a rekonstrukce
veškerých chodníků v obci.
To byly jen některé významnější aktivity v roce 2007 a vize do budoucna. Podrobnější rozbor akcí
včetně finančního vyjádření zveřejníme v některém z dalších zpravodajů, až po provedené účetní
uzávěrky. Rovněž tak priority na rok 2008 budou známy až po schválení obecního rozpočtu a rovněž
je zveřejníme.
Na závěr bych se vrátil k letošnímu rozsvícení vánočního stromu, spíše k občerstvení
poskytnutému v průběhu akce. Někteří občané tvrdí, že rozdávání zabíjačky a svařeného vína je
mrhání obecními prostředky. Můžu ubezpečit šiřitele těchto řečí, že prase a víno se v obecním
rozpočtu neobjeví. Výše uvedené bylo zakoupeno z odměn, kterých se zřekli zastupitelé, až na jednu
vyjímku.
Vážení spoluobčané přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků a hlavně hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti v roce 2008.
Antonín Goňa - starosta

hejtman
Zlínského kraje
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ZO Rokytnice na svém mimořádném XII. zasedání, konaném dne 4.11.2007:
-

rozhodlo o bezúplatném pronájmu bývalé hasičské zbrojnice na Kochavci panu Ladislavu
Hnilovi , Štítná nad Vláří 438
rozhodlo o pronájmu plechové garáže na Kochavci manželům Štěpančíkovým, Kochavec 123
za cenu 1 200,-Kč/rok

ZO Rokytnice na svém XIII. zasedání, konaném dne 23.11.2007:
-

-

-

-

vyhlásilo veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů v roce 2008. O granty mohou žádat
občané a občanská sdružení obce Rokytnice a místní části Kochavec do 31.12.2007 podáním
žádosti na Obecním úřadě v Rokytnici.
schválilo rozpočtové opatření č.3
schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu
schválilo obecně závaznou vyhlášku č.2/2007 o poplatku za odpad. Sazba poplatku za
likvidaci odpadu je pro rok 2008 350,-Kč/osobu. Součástí poplatku není poplatek za pronájem
popelnice. Ostatní články OZV č.4/2004 včetně osvobození a úlev zůstávají v platnosti.
vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Jižní Valašsko
vyhlásilo záměr na pronájem obecních pozemků za účelem zemědělského využití:
část pozemku p.č.292/63, 292/92, 292/93,292/54,292/56,292/55 (ovocný genofondový
sad na Horňansku)
schválilo přijetí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 12 460,-Kč na obnovu a zajištění
lesních porostů v lesích

ZO Rokytnice na svém mimořádném XIV. zasedání, konaném dne 2.12.2007:
-

-

pověřilo starostu zpracováním a odesláním návrhu na přerušení soudního řízení
v majetkoprávním sporu s městem Slavičín
pověřilo starostu prověřením možného termínu uskutečnění místního referenda ve věci
soudního sporu s městem Slavičín

Bez komentáře

-3-

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2008
ZO schválila na svém XIII.zasedání 23.11.2007, usnesením XIII/211 obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2007 o poplatku za odpad. Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2008 stanovena na
350 Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č. 4/2004 včetně
osvobození a úlev zůstávají v platnosti a jsou následující:
1) Osoby s trvalým pobytem v obci Rokytnice a místní části Kochavec trvale nebo dlouhodobě
pobývající v zahraničí nebo prokazatelně bydlící v jiné obci jsou od poplatku osvobozeni. Při
pobytu v místě trvalého bydliště delším než jeden měsíc se na ně vztahuje ohlašovací a
oznamovací povinnost včetně úhrady poplatku.
2) Studentům, kteří bydlí na kolejích nebo v místě studia náleží poloviční úleva, v poměrné výši
za každý započatý měsíc pobytu na kolejích nebo v místě studia. Příslušná osoba musí
správci prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu na SŠ nebo VŠ).
3) Třetí a každé další dítě do 18 let je od poplatku osvobozené.
4) Osobám s trvalým pobytem Rokytnice č.p. 70, 72, 73, 175, 186, 189, 191 a Kochavec č.p. 68
bude poskytnuta sleva z celkové částky ve výši 30%.
5) Osobám s trvalým pobytem na č.p. 86 bude poskytnuta sleva z celkové částky ve výši 100%.
6) Poplatníkovi, který zaplatí celou výši poplatku do 31.3. příslušného roku bude poskytnuta
sleva z celkové částky ve výši 5%.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 11/2006 až 10/2007:
Náklady za sběr a svoz netříděného KO za období 11/2006 až 10/2007 v Kč
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
205.161,Kontejner a uložení odpadu na skládce
6.231,- (Kontejner Kochavec)
Sběrný dvůr kontejnery
62.810,Celkem
274.202,Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 11/2006 až 10/2007 v Kč
Nebezpečný odpad
17.460,Separovaný odpad
24.552,EKO-KOM
- 15.310,- (úhrada za tříděný odpad)
Elektřina SD
10.564,Celkem
37.266,Náklady celkem

311.468,-

Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 594 obyvatel, což znamená, že náklady na svoz
a likvidaci odpadu za období 11/06-10/07 na 1 obyvatele činily 524,- Kč.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
* Paní Mgr. Jana Hrnčiříková, Rokytnice 26 nabízí, ve spolupráci s obecním úřadem, výuku
anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 777 341 280 nebo na obecním úřadě.

* V pondělí 31. 12. 2007 se uskuteční Silvestrovský výšlap na Peňažnou. 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 bývalého skladu Prabos v 9:30 hod. Návrat se předpokládá mezi 14 – 15 hodinou.
Neseďte doma, pojďte na čerstvý vzduch!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme

Dne 13. listopadu 2007 se dožila krásných 80. let paní
Marie Šuráňová z Rokytnice.
Významné jubileum ve zdraví oslavila se svou rodinou.
Za všechno jí děkuje manžel Jaroslav, dcera Jaroslava, syn Miroslav,
vnoučata Andrea, Leona, Miroslav, Ondřej a malý pravnouček Lukášek.
Do dalších let jí všichni přejí mnoho lásky, zdraví, štěstí a aby si stále udržela
svůj životní optimismus.

Blahopřání
Ať štěstí na každém Tvém kroku číhá,
ať anděl Tvůj Tě stále hlídá,
ať co nejvíc ve Tvé tváři,
štěstí, smích a radost září.
Zbývá popřát plno lásky
a hodně pevné zdravíčko.
Jsme moc rádi, že Tě máme,
děkujeme za vše, babičko!

Dne 17. prosince 2007 oslavila 70. narozeniny
paní Františka Goňová.
Vše nejlepší hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky přeje celá rodina.

Narodila se
Romanu a Andree Jančaříkovým dcera Andrea

Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany na I. Obecní ples, který
se uskuteční v sobotu 16. února 2008 v sále Hospůdky za lávkou
v Rokytnici. K tanci a poslechu zahraje kapela Quatro. Součástí
plesu bude bohatá tombola a soutěž o nejlepší plesovú slivovicu.
Zájemce o soutěž vyzýváme, aby vzorky (0,5 l) své
slivovice dodali na obecní úřad do pátku 15. února 2008. Tyto
vzorky budou hodnoceny účastníky plesu v průběhu sobotního
večera s vyhlášením nejlepší plesové slivovice.
Bohaté občerstvení včetně zvěřinového guláše bude
zajištěno!

Pozvánka
na valnou hromadu ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE, která se koná ve čtvrtek
27.12.2007
ve Společenském domě čp.41.Začátek je ve 14.00 hodin.
Srdečně zveme všechny členky a na hojnou účast se těší výbor ČČK.
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Zprávy ze školy
Vánoční nastává čas...
Ani tento rok kolektiv naší školy nezklamal. Dětem přiblížil vánoční atmosféru jejich oblíbenou
aktivitou „pečení perníků". A co tomu předcházelo? Paní kuchařka spolu s paní školnicí den předem
připravily perníkové těsto. Děti si přinesly pomůcky k pečení ( zástěrky, utěrky, válečky, vykrajovátka),
seznámily se s pracovním postupem a s chutí se pustily, za podpory svých učitelek, do pečení.
Vyvalování těsta a vykrajování je bavilo. Paní kuchařka hlídala plechy před spálením. Druhý den si
děti své výrobky ozdobily ušlehaným sněhem.Výsledky jejich práce obohatily výstavku k Mikulášské
besídce, která proběhla 4.12.2007 v prostorách školy a školky. Odměnou za jejich úsilí byla pochvala
všech rodičů a prarodičů.
I letos jsme spojili oslavu Mikuláše a Vánoc do jedné besídky. Pro veřejnost se uskutečnila ve školní
tělocvičně v úterý 4.12.2007. Byli jsme rádi, že se na naše děti přišlo podívat tolik
návštěvníků.Samozřejmě, že o nás věděli i sv. Mikuláš, anděl a čert. Přinesli dětem dárečky a také
přečetli jejich prohřešky. Metličkou moc nevypláceli, protože malé děti se přece jenom trošku bály.
Jedna druhačka potom paní učitelce říkala, že se jí to nezdá, protože ten Mikuláš měl stejné boty jako
její sestra. Jak je to možné? Po besídce si všichni prohlédli výstavku vánočního pečiva v základní a
mateřské škole a nakonec paní kuchařka připravila pro všechny malé občerstvení, za což jí touto
cestou děkuji.
První prosincový týden byl samá oslava.V sobotu 8.12. se u zdejšího obecního úřadu
rozsvicoval vánoční strom a my jsme opět zpívali koledy a připomínali všem,proč vlastně vánoční
svátky slavíme. Oblečení dětí základní školy nás přeneslo do doby dávno minulé a snažili jsme se
připomenout tu radostnou událost,která se před více než dvěma tisíci lety v Betlémě stala. Jestli se
nám to povedlo, to nevíme a necháme na vašem posouzení.Jenom ještě poděkujeme za to, že vás
tolik přišlo, protože nás školáčků je málo na nacvičování a proto jsme rádi, že to mělo smysl. Určitě
umíme zazpívat více koled, než některé děti z velkých škol.
Za celý kolektiv pracovnic základní a mateřské školy přeji krásné a pohodové vánoční svátky
a hodně zdravíčka v celém roce 2008.
“Přejem veselé Vánoce maminkám, tátům i dětem, radostný pozdrav lidem všem ať letí celým světem.
Přejeme každému krásný dar, aby ho ve zdraví užil, aby se dále s chutí zas v tom novém roce tužil".
A ještě bych na závěr chtěla poděkovat těmto firmám za vánoční sponzorské dary pro naše děti:
Pan K. Hamalčík – vysokou finanční částkou přispěl na výrobu vstupních dveří do MŠ –děkujeme.
Firma Provita – pan Vrba
kovoobrábění – pan Jančařík
zámečnictví – pan Michalec
masna – pan Pešek
SPS střechy – pan Štěpančík
Firma Fevos – pan Pančocha
Firma Kowag – pan Wágner
TVD – Technická výroba, a.s. – Ing. O. Durďák

Jménem celého kolektivu základní a mateřské školy Vám všem moc děkujeme a přejeme
krásné svátky vánoční.
Dana Žálková
Ředitelka ZŠ a MŠ

Obecní knihovna v roce 2007
Naše knihovna se stále nachází v budově Společenského domu.Čtenářům je k dispozici
knižní fond, který je stále doplňován o nové knihy. Nabídku zpestřují knihy, které máme zapůjčeny z
výměnného fondu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Nyní to je 174 knih různých žánrů.
Přijďte se podívat, určitě si vyberete knihu, která vás zaujme!
V roce 2007 naši knihovnu navštívilo 618 čtenářů. Evidováno je 73 čtenářů z toho 21 dětí do
15 let. Dohromady bylo vypůjčeno 2 835 knih.
Od května byl zprovozněn internetový prohlížeč,který je možné využívat v rámci půjčovní doby zdarma
Na závěr bych chtěla našim čtenářům popřát pohodové Vánoce a šťastný nový rok.
Blanka Fojtíková, knihovnice
Informace:
Dne 28.12.2007 bude knihovna z provozních důvodů uzavřena.
Z důvodu téměř nulové návštěvnosti v době od 18:00 do 19:00 se zkracuje půjčovní doba. Od
1.ledna 2008 do 31.3.2008 bude otevřeno od 15:00 do 18:00 hod.
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Činnost místních sdružení v roce 2007
Sbor dobrovolných hasičů
Blíží se konec roku a to je čas
bilancování, proto bych Vám rád napsal něco o
naší činnosti v roce 2007.
Dne 23.2. jsme přivezli 5 aut Praga
V3S, které nám bezúplatným
převodem
poskytla armáda ČR. V současné době tedy
máme 2 V3S ve Zlíně vedené jako zásahové
vozidla. Valník s hydraulickou rukou je
k dispozici všem občanům po domluvě na OÚ
za cenu projeté nafty.
V sobotu 26.5. se naše 2 družstva
zúčastnila okrskové soutěže v Hrádku, kde
bylo dosaženo 4. a 9. místo.
Podíleli jsme se na oslavách dětského
dne v pátek 1.6. na hřišti, kde jsme připravili
různé hry, soutěže a ukázky techniky.
První prázdninový víkend se 12 členů
účastnilo Turnaje Rokytnic v Orlických horách.
Při turnaji hasičů jsme získali 1. místo. Pro
fotbalisty jsme zajistili ubytování ve velkém
vojenském stanu.
12.7. jsme se na Kochavci podíleli na
organizaci
soutěže
O
pohár
starosty
Rokytnice. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev,
naše družstvo se umístilo na 4. místě. Příští
ročník se bude konat 12.7.2008.
Ve dnech 24.8. – 26.8. naši členové
připravovali, zajišťovali a účastnili se setkání
na Peňažné.
1.9. jsme zorganizovali tradiční zájezd
na hrad Buchlov, do Buchlovic a Blatničky,
kterého se zúčastnilo 44 hasičů i nehasičů.
Od OÚ jsme 10.9. dostali ponorné
čerpadlo na 220V s výtlakem 16m a průtokem
380l\min.
Odpoledne 22.9. bylo vyhlášeno
námětové cvičení na dálkovou dopravu vody
v Hrádku, zúčastnilo se 8 členů. Cvičení bylo
hodnoceno jako bezchybné.
V sobotu 8.12. jsme také pomáhali při
rozsvicování vánočního stromu u OÚ.
Hasičský rok zakončíme 5.1.2008
výroční schůzí. Na příští rok plánujeme mimo
jiné také účast na soutěžích s naším
družstvem dorostenek.

Sdružení pro občanské záležitosti
V letošním roce naše členky přivítaly
do života čtyři nové občánky Rokytnice a
Kochavce. Jako každý rok i letos jsme
navštívili své starší spoluobčany u příležitosti
jejich životních jubileí.
V sobotu 10. listopadu se opět po roce
sešli v sále místní Hospůdky za lávkou senioři
z Rokytnice a Kochavce na svém každoročním
setkání, zde jsme se postarali o občerstvení
přítomných.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem
členům za obětavou práci, jejich rodinám za
podporu a OÚ Rokytnice za výbornou
spolupráci a pomoc.

Závěrem bychom chtěli popřát všem
spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků
a hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti v roce 2008.
Elena Saňáková
předsedkyně

Ladislav Hofschneider
Starosta SDH Rokytnice
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stmeluje a pomáhá nám prožívat náš kolotoč
povinností mnohem lépe.
„Hurá“ – jedeme do Věžek .
Nakoupíme různé rostlinky, semínka, ale i věci
do zahrádky a do kuchyně. Ale hlavně jsme
zase pohromadě, máme svou svačinu a
těšíme se na společný oběd. Bylo to prima a
v příštím roce pojedeme zase. Pojeďte klidně
s námi, kdo chcete mít pěkné zážitky.
Rádi také vzpomínáme na přátelská
setkání s našimi slovenskými kamarádkami na
Peňažné. Co jsme si dovezli, na tom jsme si
pochutnali a hodili jsme „obyčejnou seniorskou
řeč.“
Příští akce se konala v Šanově při
záštitě „Tvarůžkových hodů.“ Celkem 27
členek našeho klubu si pochutnalo na
pohoštění, které nám u Matulů přichystali.
Ráda také vzpomínám na dobrou
večeři v „Pohodě“ v Hrádku. Vybrali jsme si
z jídelníčku specialitu – kuřecí smažená,
nadívaná prsa. Bylo to „mňam“ a když to bude
možné, rádi si tuto akci příště zopakujeme.
Největší naší doménou je pečení
koláčků. Kdo potřebuje na nějakou akci, tomu
upečeme. „Komu se nelení, tomu se zelení“ a
napečeme dobrot plné krabice.
Tak žije náš „Klub.“ Užíváme si života
pohromadě a moc se na sebe vždycky těšíme.
Chcete-li, přijďte mezi nás.
Závěrem
chci
všem
za
sebe
poděkovat. Jsem mezi Vámi ráda a určitě mi to
zpříjemňuje a prodlužuje život.
Nechť zdraví, štěstí a pohoda nás všechny
provází celé vánoce i celý příští rok.
Všem ze srdce přeje
Marie Šuráňová

Český červený kříž
MS – ČČK v Rokytnici je druhá
největší organizace v obci, která
má celkem 80 členek, z toho 26
v aktivním věku. První pomoc
poskytuje 5 členek, které vlastní zdravotní
brašnu: Orsáková Ludmila., Janošíková J.,
Šebáková Iva, Argalášová Jana, Goňová
Zdena, Malaníková Marie.
Během roku bylo ošetřeno celkem 36 případů.
V měsíci březnu a květnu proběhly ve
Společenském domě čp.41 přednášky o zdraví
pomocí magnetické terapie a zdravotních pásů
z ovčího rouna. V dubnu jsme provedli jarní
úklid veřejného prostranství.
Školení k první pomoci (PP) bylo
uskutečněno v listopadu za přítomnosti 9-ti
členek. Příští školení proběhne v únoru 2008,
kterého by se měli zúčastnit i majitelé
řidičských průkazů a mládež.
V červenci se uskutečnil zájezd na
koupání do lázní Podhájská. V srpnu pak do
ZOO Lešná a zámku ve Vizovicích. Obě
kulturní akce byly velmi vydařené, autobusy
plně obsazené a spokojenost byla u obou
zájezdů.
Během roku, zejména před Vánocemi,
navštěvujeme nemocné a přestárlé členky.
Kytičkou nezapomínáme na ty, které slaví
významné životní jubileum.
Oznamuji, že 17.května 2008 je
naplánovaná oslava 50-tého výročí založení
MS-ČČK v Rokytnici, kde budou srdečně
zvány všechny členky a ostatní příznivci ČČK.
Hezké Vánoce a všechno nejlepší
v novém roce 2008 všem členkám a
příznivcům ČČK přeje za celý výbor

TJ Sokol Rokytnice

Aloisie Burešová
předsedkyně

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mně, abych Vás
v krátkosti
seznámil
s činností
TJ
Sokol
Rokytnice v roce 2007.
Jarní část sezóny
2006 – 2007 dohrála
všechna tři družstva ne
zrovna šťastně. Žáci a
dorost
obsadili
v konečném pořadí spodní
patra tabulek a muži skončili v okresním
přeboru dokonce na posledním místě a po
dvou letech učinkování v „okresu“ spadli do III.
třídy.
V létě jsme se zúčastnili již tradičně
setkání
Rokytnic ČR 2007 v Rokytnici
v Orlických horách, kde jsme uhráli slušné
druhé místo. Tady se začal rovněž formovat
kádr fotbalistů pro III. třídu, ke které jsme
vzhlíželi s obavami, neboť v sezóně 2007 –
2008 bude z této třídy v rámci reorganizace

Klub důchodců
Rok s rokem se sešel a my všichni
opět prožíváme adventní čas – zapalujeme
jednu svíčku po druhé na adventním věnci,
nazdobili jsme dveře adventním věnečkem a
snažíme se pomalu chystat své domovy na
Vánoce. Mikuláš už rozdal dárečky všem
hodným, čerti postrašili nehodné, kteří po
zásluze dostali uhlí a shnilá jablka.
Ježíšek snad nadělí všem, protože
v čase vánočním najdeme v sobě více pokory
než v jiné všední dny. Lidé k sobě mají blíž,
bilancují přešlý rok a hodnotí své činy, své
úspěchy i neúspěchy.
Tak bych se chtěla i já ohlédnout zpět
a
zrekapitulovat
život
našeho „Klubu
důchodců“ za rok 2007. Dělám to moc ráda,
protože na dny plné událostí, bohatých zážitků,
rády vzpomeneme. To je čas, který nás
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sestupovat až 6 mužstev ze 14. Naše obavy
trvaly tři první kola, kdy jsme uhráli 1 bod. Od
4. kola jsme až do konce podzimní sezóny
neprohráli a uhráli jsme celkem 27 bodů.
Celkově druhé místo a ztráta jen 2 bodů na
Dolní Lhotu nám dává dobrou výchozí pozici
do jarních bojů. Značně omlazený kádr ukázal
svoji sílu a perspektivu. Škoda jen, že dalších
několik mladíků nemá zájem reprezentovat
obec. Statistika družstva mužů: 8 výher, 3
remízy, 2 prohry. Nejlepší střelci: 7 branek
Martin Maňas, 6 branek Stanislav Orgoník, 5
branek Antonín Goňa.
Družstvo dorostu letos bohužel muselo
přerušit činnost, ani ve spolupráci se Šanovem
se nám nepodařilo dát dohromady dostatečný
počet hráčů pro důstojné odehrání sezóny.
O něco lépe než v minulé sezóně si
vedou žáci. V podzimní části sezóny z 9
zápasů 5x vyhráli, 1x remizovali a 3x prohráli.
Uhráli tak 16 bodů a obsadili slušné páté
místo.
Z dalších našich aktivit:
Uspořádali jsme Anenskou pouť
včetně fotbalového turnaje Memoriál Františka
Baklíka. Vypomáhali jsme při přípravě a
organizaci Mezinárodního setkání na Peňažné.
Zabezpečili jsme řádné provádění údržby
šaten, sportovního a kulturního areálu.
Prostřednictvím
pana
Zdeňka
Bureše
pravidelně informujeme občany o činnosti TJ
Sokol ve vývěsní skříňce.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli
naší organizaci a to jak po stránce finanční
nebo materiální, či účastí na různých
brigádách, nebo jiných sportovních a kulturních
akcích.
Jménem výboru TJ Sokol Rokytnice
přeji všem spoluobčanům krásné prožití
vánočních svátků a hlavně hodně zdraví ,štěstí
a osobní spokojenosti v roce 2008.
Jiří Zoller

ale bez toho by to nebyl ani outdoor. Příštímu
outdooru ZDAR!
Večerní Kochavec opět ožil díky
Outdoor night. Krev všem rozproudila hned na
začátku punrocková kapela z Nivnice Rozjeté
japko, pak následovala kapelka z Valmezu Bílá
Vdova, svou šou nás překvapila letošní
předkapela Iron Maiden brněnští Gate
Crasher, a na závěr to rozjeli DeQuaDents ze
Slavičína. Nálada byla skvělá, klobásky se
opékaly, pivo teklo proudem a o výbornou
hudbu nebylo nouzi. Celkem tuto akci
navštívilo cca 150 lidiček. Co dodat, akce to
byla velice povedená... Těšíme se na příští
speciální jubilejní pátý ročník.
Výlet do lanového centra díky
nepříznivému počasí nevyšel, proto je přeložen
na rok 2008.
Datum OUTDOORU 2008 je stanoven
na
sobotu
9.
srpna
2008.
Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv
způsobem pomohli, a hlavně těm, kteří se
zúčastnili
našich
akcí.
Občanské sdružení fun-mates

Včelaři
Milí spoluobčané, sousedi,
před časem jsme se seznámili s historií chovu
včel v naší obci, dnes si řekneme něco o
včelích produktech. Nejvýznamnější z nich je
všem známý včelí med, ale také vosk, včelí
jed, propolis, pyl, mateří
kašička, a co málokdo ví
–
voda,
nebo
jiný
dokonce i alkoholický
nápoj, ovlivněný včelami.
V potravinářství
nejvíce používaný včelí
med může být květový –
nektarový
nebo
medovicový.
Květový
med vzniká tak, že kvetoucí rostliny potřebují,
aby jejich pyl byl přenesen z jednoho květu na
druhý. Tento přenos často zprostředkuje hmyz,
proto mluvíme o rostlinách hmyzosnubných.
Rostlina opylovače láká barvou a vůní a nabízí
jim odměnou sladkou šťávu, je to roztok cukrů
– již zmíněný nektar, ze kterého včely v
plástech složitými procesy a odpařováním
přebytečné vody vyrábějí med. Tento med
obsahuje i malé množství pylových rousek,
které na sebe navazují cukry a proto tento med
brzy krystalizuje. Je to jarní světlý med a rychlá
krystalizace je jeho přirozená vlastnost.
Medovicový med vzniká z medovice,
která je v podstatě taky roztok převážně
cukerných
látek,
které
rostliny
tvoří
fotosyntézou. Dříve se věřilo, že rostlina tuto
sladkou šťávu vylučuje na povrch listů či jehlic
sama. Dnes je prokázáno, že se medovice

Fun - mates
Občanské sdružení fun-mates funguje
v Rokytnici od roku 2004 a snažíme se zpestřit
kulturní, sportovní, ale i společenský život v
blízkém okolí.
V letošním roce se konal šachový
turnaj a hry s hlavolamy. Celkem se zúčastnilo
12 lidí, a to nejen místních. Vítězem v šachu
se
stal
pan
Jaroslav
Pinďák.
Letošní outdoorové hry, která se konala 11. 8.
2007, se zúčastnilo 28 dobrodruhů. Start byl v
10:30 hodin z kochaveckého výletiště a
poslední družstvo došlo okolo 21:00 hodin.
Poprvé týmy luštily složité šifry, aby se dostaly
k disciplínám. Vyzkoušely si trpělivost,
odhodlání, adrenalin a kolikrát i překonání
sebe samého. Trošku nás ráno zlobilo počasí,
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dostane na povrch rostlin prostřednictvím
takzvaných producentů medovice. Je to
vlastně
hmyz
řádu
stejnokřídlých.
Nejvýznamnější z nich jsou mšice, červci a
mery. Na
rostlinách dokážou vyhledat a
nabodnout cévní svazky, kudy proudí
asimilátory. Samičky mšic nebo červců, které
potřebují pro kladení vajíček hodně bílkovin
polykají velké množství této šťávy,kterou ve
svém těle filtrují. Bílkoviny a aminokyseliny,
které mají větší molekuly zůstanou v těle a
postupují do trávícího ústrojí. Voda s malými
molekulami cukrů a minerálních iontů prosakují
přes tenkou blanitou stěnu a opouští tělo
mšice. Nejde tedy o výkaly, ale přefiltrovanou
rostlinnou mízu. A už jsou tady včelky, které
tuto medovici ještě před zaschnutím sbírají
jako zdroj potravy, nosí ji do svých úlů a v
plástech přetvářejí na medovicový med. Tento
med neobsahuje pylové rousky, proto vydrží
déle tekutý a bývá tmavý, protože má větší
obsah přírodního barviva. Květový med, stejně
jako medovicový má ve výživě člověka
významnou roli a není mezi nimi zásadní
rozdíl.
V domácím léčitelství se med používá
při nachlazení, hojení ran a popálenin. Působí
antibakteriálně, upravuje srdeční činnost,
zmírňuje alergické reakce na pyl, je prevencí
proti zubnímu kazu atd. Chceme-li med
skladovat delší dobu, musí být v uzavřeném
obalu, aby nepřijímal ze vzduchu vlhkost a
pachy. Neměl by být na světle a obal nesmí s
medem reagovat. Vyhovuje tedy sklo,
potravinářské plasty, plechovky potažené
potravinářským lakem, nerezové a hliníkové
nádoby. Při teplotě skladování pod 12°C se
kvalita medu nezmění ani po několika letech.
Med se dá konzumovat v přírodním stavu, ale
také se může použít na různé
dobroty, jako třeba perníky,
placičky, sušenky, bochánky,
kokosky, ale také medové
likéry,
medové
pivo
a
nealkoholické
nápoje
s
medem. Má-li někdo zájem si
něco takového doma vytvořit,
recepty bez problému seženete u kteréhokoliv
místního včelaře.

Kroužek dovedných rukou
Kroužek dovedných rukou začal
pracovat v roce 2001. V místní škole se tehdy
přihlásilo 21 dětí. Po zpřístupnění obecního
domu se přemístil do zasedací místnosti, kde
se schází dodnes.
V našem kroužku se za sedm let
činnosti vystřídalo několik desítek dětí.
Získávají zde základní návyky ruční práce
s textilními a jinými materiály.
Zhotovují zde vánoční a velikonoční ozdoby,
různé figurky, polštářky, dečky, kabelky,
chňapky, plyšová zvířátka atd.
Děti jsou velmi iniciativní a sami přicházejí
s krásnými nápady a inspirací. Tyto výtvory
často přinášejí dvojnásobnou radost, neboť
s nimi obdarovávají své nejbližší.
Náš kroužek spolupracuje i s klubem
důchodců, kterému bychom chtěli touto cestou
poděkovat za materiální pomoc a inspiraci.
Zkušené ženy nám dokazují, že se máme od
nich stále co učit.
Kroužek dovedných rukou je otevřen
pro všechny mladší i starší děti. Vítáme zde i
děti, které si to zkusí třeba jen jednou.
Přijďte se za námi podívat do obecního domu,
jsme tam každou středu od 16 hod. Těšíme se.
Marie Pinďáková a Katarina Goňová

SK ROKYTNICE – stolní tenis
V sezóně 2006/ 2007 se umístila naše
družstva v regionální soutěži okresu Zlín takto :
- SK Rokytnice „A“ – RS 3.tř. – 9.místo –
30 bodů
- SK Rokytnice „B“ – RS 4.tř. – 5.místo –
39 bodů
30.6.2007 se zástupci
našeho klubu zúčastnili turnaje
ve stolním tenisu v Rokytnici
v Orlických horách, konaném
v rámci 36. ročníku Setkání
Rokytnic 2007.
V premiérové soutěži tříčlenných družstev ze
čtyř Rokytnic skončilo naše družstvo třetí.
Po podzimní části sezóny 2007/2008
se obě družstva v RS 3.a 4. tř. umístila takto :
- SK Rokytnice „A“ – 5. místo – 21 bodů
- SK Rokytnice „B“ – 6. místo – 16 bodů

Veselé Vánoce, hodně zdraví ze
včelích produktů a štěstí v novém roce 2008
Vám přejí místní včelaři.

Závěrem roku uspořádá SK Rokytnice
tradiční Vánoční turnaj pro mládež,
registrované a neregistrované hráče.
V současné době má SK 23 členů / 17
mužů, 4 ženy, 2 žáci /, 18 je registrovaných.
Po dobu sedmileté existence se klub pevně
stabilizoval a stal se součástí sportovní
činnosti v naší obci.
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Snaží se také pomáhat při kulturně –
společenských akcích, pořádaných zástupci
naší obce.

myslivcích, abychom pracně sháněli krmiva
(méně hodnotné obilí, kukuřice a jiné cenově
přijatelné plodiny). To vše se dováží z velké
dálky – Vlčnov a Jižní Morava. Na vlastním
políčku jsme vypěstovali kolem 80q řepy,
kterou máme uskladněnu v krechtech.
Pokračujeme v ozdravném programu
léčení spárkaté zvěře za nemalé peníze.
Vynaložené náklady nás nutí čistit, vysazovat a
oplocovat paseky, čímž si zajišťujeme finanční
prostředky.
Na honu jsme střelili 4 zajíce, 2
kohouty a lišku.
Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu za
kladný a vstřícný přístup při zajišťování
placených prací.
Všem občanům, obecnímu úřadu i našim
členům přeji radostné Vánoce, hodně zdraví a
spokojenosti v novém roce 2008.
Myslivecký hospodář

Výkonný výbor
SK Rokytnice děkuje všem
členům i činovníkům klubu
za dosavadní práci a přeje
jim i všem spoluobčanům
do nového roku 2008 vše
nejlepší, hodně zdraví a
mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš
VÁNOČNÍ TURNAJ
SK Rokytnice uspořádá ve dnech 29.
a 30. prosince 2007 již 8. ročník Vánočního
turnaje ve stolním tenisu.
Program je následující:
- pátek 29.12. v 16:30 hod – turnaj
registrovaných hráčů – Memoriál
ing. Karla Nováka
- sobota 30.12. v 13:00 hod – turnaj
mládeže /do 18-ti let /
- sobota 30.12. v 17:00 hod – turnaj
neregistrovaných hráčů
Turnaj se bude konat v sále Hospůdky
za lávkou. Hlavní kategorií bude dvouhra
mužů i žen. Zápis na turnaj a rozlosování
bude probíhat vždy půl hodiny před
začátkem jednotlivých kategorií. Nejlepší
aktéři budou odměněni poháry a
věcnými cenami.Každý hráč musí mít
s sebou sálovou obuv, případně pálku.
SK Rokytnice zve tímto všechny
zájemce, aby přišli ukázat své dovednosti
v tomto oboru a povzbudit své favority.

Cvičení žen
Dlouhé zimní večery,
stále stejné televizní seriály,
už toho začínám mít dost,
jdu si zacvičit pro radost.
Kdy?
Každé pondělí od 18.00 do 19.00 hodin.
Kde?
Do tělocvičny v naší základní škole.
Paní Mentlíková Ludmila navštěvuje
kurz cvičení v Luhačovicích a snaží se naše
cvičení zpestřit postřehy z kurzu, kazet. Je
škoda, že cvičení v naší obci navštěvuje málo
žen. Je zaměřeno na páteř, břišní svaly a
zlepšení pohyblivosti celého těla.
Ženy a dívky, přijďte po vánocích mezi nás.
Zapomenete na všední starosti. Je to super a
poznáte, že Vám bude lépe.
Na závěr děkuji vedení ZŠ za
umožnění cvičení v tělocvičně a Lidě
Mentlíkové za její snahu a elán nás rozhýbat.
Všem přeji hodně zdraví v novém roce.

Ing. Vlastimil Bureš

Myslivecké sdružení
Přátelé přírody, vážení
vlastníci půdy, rád
bych
navázal
na
loňský příspěvek do
obecního zpravodaje
a informoval Vás o
dalším dění našeho
mysliveckého
sdružení.
Oproti minulému roku
se nic nezměnilo i
nadále
není
nic
obseto,
ba
ještě
přibylo ohrazených pozemků a pastvin. Zvěř
dostává čím dál více elektrických šoků a míň
hodnotného přirozeného krmiva. Je na nás

Bohuslava Hamalčíková
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