Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
8. ročník

1/2008

Po mírné a blátivé zimě, která nás letos postihla, přichází
očekávané jaro a s nimi spojené nejen rozkvetlé louky a jarní úklidy,
ale také velikonoční svátky. Ty byly i tento rok na blátě, přesto
nějaká ta kaluž nezabránila koledníkům vysloužit si mrskačku.
Velikonoce by neměly být nejen o jarním úklidu, ale také
snad i o tradicích, které jsou už odnepaměti spojené se zdobením
vajec, mrskačkou, oblíbenou především u mužské části obyvatelstva
a nebo tragačováním. Takto např. vzpomínají na některé zvyky
pamětníci.
Na sv. Josefa děcka vyhrávaly všeckým Josefom v dědině
pod oknama na poklice a hrnce tak dlúho, až byli samí hospodářem
s nadávkama vyprovoděné.
Na Zelený čtvrtek asi v devět hodin ráno sa rozezněly zvony. To kněz četl pašije a říkalo sa, že „zvony
sa zavázaly“ – nezvonilo sa až o „vzkříšení“ na Bílú sobotu. Poledně, večerní a ranní klekání
oznamovali malí ogaři občanom „vrkačováním“ (tragačováním). Ogarom sa také říkalo „vrkáči“ nebo
„klepači“.
Na Veliký pátek sa po celý deň chodilo k Božímu hrobu do kostela, kde u něho klečali po celú
dobu ministranti nebo chlapci. Lúdé pří odchodu házeli peníze „ na světlo“ a před oltářem, kde ležaly
na stupni dva kříže, keré každý křesťan po kolenách obešel a obtúlil Krista na všechny rány.
Některé zvyky se v menších úpravách zachovaly i dodnes.
Přejeme Vám krásné a prosluněné jarní měsíce plné pohody.
Letošní rokytenští vrkači
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje jsme Vám slíbili podrobnější rozbor významnějších aktivit v roce
2007, včetně finančního vyjádření. Činíme tak v rozboru hospodaření obce za rok 2007, který je
zveřejněn na jiném místě Zpravodaje. Zároveň zveřejňujeme schválený rozpočet obce na rok 2008.
Dovolte mně krátký komentář.
V rozboru za rok 2007 došlo v příjmové části oproti schválenému rozpočtu k navýšení a to
zejména z důvodu vyšších daňových příjmů a přijatých dotací na základě našich žádostí. Z výdajové
stránky vyčteme, že největší investiční akcí v roce 2007 bylo pokračování stavby Rekonstrukce OD na
Kochavci, dále potom oprava chodníku na Dvořisku. Nemalé finanční prostředky byly vloženy do
školství a na nákup pozemků, hlavně pro ČOV. Pokud porovnáme řádky příjmů a výdajů odpadového
hospodaření vidíme, že svoz a likvidace odpadů je rovněž významně dotována z rozpočtu obce.
Značné finanční prostředky byly rovněž vynaloženy na splácení půjček a úvěrů, včetně doplatku za
generální opravu rozhlasu. Smlouvy k těmto úvěrům byly uzavřeny v minulém volebním období.
V příjmové části schváleného rozpočtu obce na rok 2008 nejsou promítnuty dotace a
příspěvky uvedené níže. Rozhodnutí o přidělení dotací byla doručena až po schválení rozpočtu a tyto
částky budou do rozpočtu zařazeny dodatečně v rámci rozpočtových opatření. Ze schváleného
materiálu vyplývá, že jsme se v letošním roce zaměřili na dokončení stavby na Kochavci a na přípravu
projektů. Zejména na odkanalizování obce a na opravy místních komunikací a chodníků. Bez kvalitně
zpracovaných projektů nelze dosáhnout na peníze z různých dotačních fondů. Dále jsme vyčlenili
prostředky na nákup pozemků, které jsou důležité pro další rozvoj obce.
V zimním období jsme se soustředili na přípravu projektů a vyřizování žádostí o dotace a
příspěvky. V současné době máme jistotu, že nám byla přiznána nenávratná dotace na závěrečnou
etapu stavby Rekonstrukce obecního domu na Kochavci ve výši 390 000,-Kč a dále potom bezúročná
půjčka ve výši 155 000,- Kč na tutéž akci, vše od Krajského úřadu Zlínského kraje. Finanční
spoluúčast obce zde činí 235 000,- Kč. To znamená, že v letošním roce proinvestujeme na této stavbě
celkem 780 000,- Kč. Stavební práce se budou týkat opravy fasády, včetně zateplení a podhledů a
vybudování vchodové rampy, včetně bezbarierového přístupu pro vozíčkáře.
Další jistou dotací je 20 000,- Kč, rovněž od Krajského úřadu Zlínského kraje, na uspořádání
8. ročníku Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné. Toto setkání se uskuteční
23. srpna 2008 a záštitu nad touto akcí převzal opět hejtman Zlíského Kraje pan Libor Lukáš.
Na základě žádosti podané na Úřadě práce ve Zlíně zaměstnáváme od 3.3. 2008 čtyři naše
spoluobčany v rámci veřejně prospěšných prací. Dohody jsou s ÚP uzavřeny na 9 měsíců, čili do
30.11.2008. Každé pracovní místo je dotováno částkou 12 150,-Kč měsíčně. Do obecního rozpočtu
tak získáme celkem 437 400,-Kč. Dotace plně pokryje mzdové náklady těchto pracovníků.
V měsíci březnu bylo provedeno prořezání vzrostlých a proschlých vrb na návsi a na
Horňansku. Bylo rovněž pokáceno 6 ks bříz v bezprostřední blízkosti kulturního areálu. Místo nich
byla provedena náhradní výsadba v počtu 25 kusů nových stromků.
V nejbližší době budou v obci rozmístěny směrové tabule včetně upozornění na zákaz vstupu
do kulturního areálu mimo kulturní nebo sportovní akce.
Nedá mně, abych se nezmínil, jako téměř v každém Zpravodaji, o projevech vandalismu části
naší mládeže. Zde se zdá, že se konečně pohnuly ledy. Smutné je, že k tomu dopomohlo až policejní
vyšetřování poškození soukromého majetku. Pokud se v budoucnu objeví snahy ničit obecní majetek
např. na zastřešeném výletišti, oplocení a sportovním vybavení víceúčelového hřiště, ale i na
veřejných dětských hřištích a prostranstvích, bude postupováno stejně. Tyto přečiny budou řešeny ve
spolupráci s Policií ČR. Rodiče by si měli uvědomit, že jsou za činy svých dětí zodpovědní. Pokud
škoda na poškozeném majetku přesáhne určitou výši, případ přebírá kriminální policie se všemi
důsledky pro zúčastněné, zvláště pak děti starší 15 let. Případná prokázaná trestní odpovědnost se s
dětmi potáhne hodně dlouho a pokud to děti nejsou schopné pochopit, měli by dostat ponaučení právě
od rodičů. Žádám ještě jednou všechny, kteří se stanou svědky projevů vandalismu, nebo jiné
podobné činnosti, ať už na obecním nebo soukromém majetku, nechť případné viníky nahlásí
jmenovitě na obecním úřadě. Všechny takovéto podněty budou neprodleně postoupeny policii.
Dalším rozšířeným nešvarem v naší obci je volné pobíhání psů po veřejných prostranstvích.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 volné pobíhání psů výslovně zakazuje. Majitel psa, který
porušuje ustanovení této vyhlášky se vystavuje možnosti udělení pokuty v přestupkovém řízení na
Městském úřadě v Brumově, dle § 46. odst. 2 zákona č. 200/1990 sb. o přestupcích.
Na závěr Vám všem přeji s nastávajícím jarem hodně krásných dnů.

Antonín Goňa
starosta
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ZO Rokytnice na svém XV. zasedání, konaném dne 20.1.2008 mj.:
-

-

-

rozhodlo o pronájmu obecních pozemků p. J. Moudříkovi, Rokytnice 32 za účelem
zemědělského využití (ovocný genofondový sad na Horňansku)
schválilo dle § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 3 ÚPN Obce
Rokytnice a žádá pořizovatele dle § 50 odst. 1 stavebního zákona o pořízení zpracování
návrhu změny č. 3 ÚPN Obce Rokytnice
schválilo granty jednotlivým organizacím obce:
* SK Rokytnice
11 000,- Kč
* SRPŠ
10 000,- Kč
* TJ Sokol
55 000,- Kč
* Fun – Mates
5 000,- Kč
* ČČK
10 000,- Kč
* Včelaři
3 000,- Kč
* Klub důchodců
6 000,- Kč
* Myslivci
10 000,- Kč
* Dovedné ruce
1 500,- Kč
vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy Rokytnice,
příspěvkové organizace, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín ve školním roce 2006-2007
souhlasilo s vypracováním projektu stavebních úprav místních komunikací – Malá strana, Na
louky, Ke mlýnu dle cenové nabídky pana Antonína Žáčka, Osvobození 256, 763 21 Slavičín,
ve výši 117 584,- Kč

ZO Rokytnice na svém XVI. zasedání, konaném dne 8.2.2008 mj.:
-

-

vzalo na vědomí zprávu odborného lesního hospodáře Ing. Antonína Gbelce o hospodaření
v obecních lesích v roce 2007 a plán těžební činnosti na rok 2008
souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu na podporu obnovy venkova KÚ
Zlínského kraje, na dokončení stavby Rekonstrukce obecního domu na Kochavci, dle
zpracovaného rozpočtu
souhlasilo s vypracováním projektu stavebních úprav silnice III/49518 – dle návrhu a cenové
nabídky pana Antonína Žáčka, Osvobození 256, 763 21 Slavičín, ve výši 93 021,- Kč

ZO Rokytnice na svém XVII. zasedání, konaném dne 14.3.2008 mj.:
-

-

-

schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2008
Příjmy: 5 236 000,- Kč
Výdaje: 5 236 000,- Kč
Saldo příjmů a výdajů ve výši 123 000,- Kč bude kryto zůstatkem fin. prostředků z roku 2007.
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 491/1 v k.ú. Rokytnice u Slavičína
o výměře 11 030 m²
2
rozhodlo o odprodeji pozemku p.č. 2236/4 v k.ú. Rokytnice u Slavičína o výměře 131 m
2
manželům Bohumilu a Ivetě Hamalčíkovým, Rokytnice 87 za cenu 25 ,- Kč/m
se usneslo, v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., na konání místního referenda ve věci
finančního vypořádání mezi městem Slavičín a obcí Rokytnice. Termín konání místního
referenda, usnesením ZO ze dne 14.3. 2008, se stanovuje na den 7. června 2008. Hlasování
je stanoveno na dobu od 8,00 do 18,00 hodin.

a) Územím, na němž se bude konat místní referendum, je obec Rokytnice, včetně místní části
Kochavec. Hlasování se bude konat v Rokytnici v zasedací místnosti obecního úřadu, na Kochavci
v budově Obecního domu.
b) Jediná otázka pro toto místní referendum je: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Rokytnice
pokračovalo v soudním sporu finančního vypořádání mezi městem Slavičín a obcí Rokytnice?“
c) Odůvodnění návrhu: Soudní spor s městem Slavičín byl zahájen žalobou v květnu 2001. Doposud
neproběhlo soudní jednání, byl zaplacen soudní poplatek cca 225 000,-Kč. Současné zastupitelstvo se
obává nepříznivého výroku soudu vůči naší obci a tím i ztrátě výše uvedeného poplatku. Další nemalé
finanční náklady, které by mohly být vloženy do rozvoje obce, by bylo nutné zaplatit i v případných
následujících odvolacích řízeních. Vzhledem k tomu, že se jedná o vynaložení velkých finančních
prostředků, zastupitelstvo žádá občany, aby se vyjádřili, zda ve sporu pokračovat či nikoliv.
d) Odhad nákladů a způsob jejich úhrady:
Náklady místního referenda byly, včetně odměn komisím, vypočteny na celkem cca 10 000,- Kč.
Odměna členům 1 místní a 2 okrskových komisí byla stanovena na 500,- Kč, předsedům komisí na
600,- Kč, podle zvláštního právního předpisu. Úhrada bude provedena z rozpočtu obce.
- rozhodlo o zakoupení pozemků p.č. 1563/4 o výměře 1374 m²,1563/5 o výměře
377 m² a 1563/10 o výměře 548 m² v k.ú. Kochavec
- vyhlásilo záměr na prodej pozemku p.č. 2197 (k.ú. Rokytnice)
- souhlasilo s uzavřením Dohody o využívání telekomunikačního zařízení obce, s městem
Valašské Klobouky
- schválilo přijetí neinvestičního finančního příspěvku od Krajského úřadu Zlínského kraje, ve
výši 5 120,- Kč, určeného na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
- sběrný dvůr
Provozní doba je od 1. 4. 2008 stanovena takto:
00
00
00
00
pondělí
9. – 12.
13. – 17.
00
00
00
00
středa
9. – 12.
13. - 17.
00
00
Každou lichou sobotu :
9. - 11.

- Fašanky 2008
V sobotu 2.února obcí procházel fašankový průvod. Zástupci Klubu stolního tenisu ztvárnili
lékaře z Ordinace v Růžové zahradě. O dobrou náladu se postarala parta místních muzikantů.
Dovádění těchto zdravotníků zaznamenal na kameru pan Jaroslav Pinďák.

- 1. Obecní ples
V sobotu 16.2.2008 se uskutečnil v sále Hospůdky za lávkou 1.Obecní
ples spojený se soutěží O nejlepší rokytenskou pálenku. Celkem se sešlo 25
vzorků. Porota, vybraná ze zástupců společenských složek v obci a dvou
návštěvníků plesu, měla velmi náročný úkol. Po vyhodnocení výsledků byla za
nejlepší rokytenskou pálenku vyhlášena slivovice pana Miroslava Kostky, které
porotci udělili nejvíce bodů.
Celý večer byl zpestřen losováním bohaté tomboly. Ceny do tomboly věnovalo
38 sponzorů a dárců . Tímto jim všem děkujeme. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Quatro.
Děkujeme také p. Lubomíru Spáčilovi, který průběh celého plesu moderoval.
Ples se určitě vydařil a budeme rádi, když přijdete i příští rok (28.2.2009).

- oslava MDŽ
V neděli 9. března se v sále Hospůdky za lávkou uskutečnila již tradiční 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 2008
30.4.
11.5.
31.5.
27.6. – 29.6.
5.7. – 6.7.
12.7.
26.7. –27.7.
9.8.
16.8.
23.8.
25.10.
Prosinec

Stavění máje
Zájezd do Prahy, návštěva operety Čardášová princezna
Kácení máje + Dětský den
Setkání Rokytnic ČR (Rokytnice nad Jizerou)
Pouť na Kochavci
Hasičská soutěž O pohár starosty (Kochavec)
Anenská pouť, hrají hudeb. skupiny Focus, Lália
Kulturní akce Fun-mates (Kochavec)
Společenská zábava – Argema
Setkání na Peňažn
Setkání s důchodci
Rozsvícení vánočního stromu

- jarní úklid
V sobotu 8. března odvezli a uklidili členové SDH větve z prořezané smuteční vrby na návsi.
V úterý 11. března členky ČČK uklidili veřejné plochy na návsi a v okolí lípy u Boží muky.
Všem dobrovolníkům , kteří se zasloužili o zpříjemnění okolí nás všech, děkujeme.

- nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude v letošním roce proveden ve středu 28.května a v pondělí
29. září vždy od 15.00 do 17.00 hod. v Rokytnici ve Sběrném dvoře a na Kochavci u obchodu.
Nebezpečný odpad : kyseliny, oleje a tuky, barvy, tiskařské barvy, baterie, zářivky, žárovky
akumulátory, lednice, televizory, pneumatiky …
Sběr není určen pro podnikatelské subjekty, kterým vzniká tento odpad z provozování podnikatelské
činnosti !!!
- sběr

železného šrotu

Tuto sobotu 5.dubna od 10.00 hod. provedou členové SDH Rokytnice sběr železného šrotu
v Rokytnici i na Kochavci. Občané mohou nachystat nepotřebné železné předměty před své domy.

- počet obyvatel
K 31.12.2007 měla naše obec 591 obyvatel. V roce 2007 se přistěhovalo 7, narodilo 10,
odstěhovalo 6 a zemřelo 9 obyvatel.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme
Dne 20.4.2008 oslaví pan Ladislav Saloky a 11.6.2008 paní Zdenka Salokyová
své 75. narozeniny.
K jejich významnému životnímu jubileu jim přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky
všech nejbližších a mnoho elánu do dalších let.

Narodila se
Jaroslavu a Petře Hýblovým dcera Nela

Vzpomínáme
Dne 15.ledna 2008 jsme dali poslední sbohem P. Bohumíru Zapletalovi.
Dovolte nám uctít jeho památku básní, kterou složili jeho rodáci.
Zachvěla se pod Hostýnem
po té zprávě srdce v nás,
že náš rodák z vůle Pána
navždy opustil už nás.

Poli, lesy za studií,
jste je s láskou vodíval,
vedl k víře, na Hostýnku,
řetízky jim světíval.

A když osmý křížek věku
Pán na bedra položil,
naposled jsme s vámi mohli
prožíti pár krásných chvil.

Nemnoho už pamětníků,
většinu též Pán si vzal.
Ti, co ještě zůstávají,
ví, co jste jim v dětství dal.

Na výročí svého kněžství,
pamětliv je každý z nás,
jak zněl krásně bazilikou
ten Váš známý zvučný hlas.

Díky za vše ještě jednou,
upřímně a ze srdce,
za poslední požehnání
v rokytnické kapličce.
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Pozvánky
Zájezd do Prahy
Obecní úřad v Rokytnici pořádá v neděli dne 11. května 2008 zájezd do Hudebního divadla
Karlín v Praze na nejlepší a nejznámější operetu E.Kalmána

Odjezd autobusu je ve 4.00 hod. z návsi v Rokytnici. Cena zájezdu je 1 100,- Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Rokytnici. Ještě je několik volných míst.

Český červený kříž slaví letos 50-té výročí
Členové výboru ČČK uspořádají dne 17.května 2008 v sále Hospůdky
Za lávkou slavnostní zasedání členů a ostatních příznivců k 50-tému výročí založení
MS-ČČK v Rokytnici.

Zájezd do Olomouce
Klub důchodců pořádá 24.dubna zájezd do Olomouce na jarní výstavu květin. Poté se
pojede na poutní místo do Dubí na Moravě. Kdo má zájem, může se přihlásit u paní Blaženy
Šuřáňové, která má ještě volná místa.

Tříkrálová sbírka
V letošním roce proběhla v naší obci tříkrálová sbírka 5. ledna. Chodily dvě skupinky dětí.
Jedna pod vedením paní učitelky Marie Nádvorníkové a druhou doprovázel pan Jan Urbaník.
Celkový výnos obou pokladniček činil 10 061,- Kč.
Poděkování patří také paní Ludmile Mentlíkové za obstarání občerstvení pro všechny
zůčastněné.
Paní Marie Nádvorníková s dětmi:
Monika Hyžíková, Daniela Černá a
David Hyžík

Pan Jan Urbaník s dětmi:
Linda Urbaníková, Lenka Kostková a
Marie Maňasová
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Zprávy ze školy
dobře, že se nás v Hospůdce Za lávkou tolik
sešlo a snaha všech pořadatelů nebyla marná.
A jak to uděláme za rok...?
Oslava Velikonoc a svátků jara se
konala skoro za týden po MDŽ. Jako vždy se
uskutečnila v celém areálu naší školy. Tu velmi
pěkně vyzdobili žáci svými výtvory a pozadu
nezůstali ani mateřáčci. Rovněž maminky
přispěly s pečenými beránky, mazanci atd.
Snad se nám povedlo i kulturní vystoupení.
Velké poděkování patří celému kolektivu
základní a mateřské školy, hlavně p. kuchařce
za ochutnávku pomazánek ze školní jídelny a
malé občerstvení pro všechny hosty. Škoda
jen, že návštěvnost veřejnosti nebyla taková,
jako jindy. Snad příště.....

Zprávičky z naší školičky aneb co se
událo u nás od ledna do března......
Měsíc
leden
bývá
ve
školách
každoročně spojen s pololetním zkoušením,
psaním písemných prací a předáváním
vysvědčení. Také v ZŠ Rokytnice obdrželo ve
čtvrtek 31.ledna všech deset žáků svá
pololetní vysvědčení. Zejména prvňáčci si
prohlíželi list papíru, na kterém byla jejich
pololetní
práce
ohodnocena
samými
jedničkami. Vzhledem k malému počtu dětí ve
třídě se mohly paní učitelky věnovat
individuálně všem dětem a tato péče se
odrazila
i
na
pololetním
ohodnocení.
Odměnou za pěkné známky a příjemný start
do druhého pololetí uspořádalo Sdružení
rodičů při ZŠ Rokytnice v sobotu 26. ledna,
tedy týden před vysvědčením, v sále Hospůdky
Za lávkou tradiční dětský karneval, na kterém
bylo možné zhlédnout velké množství
zajímavých a veselých masek. Poděkování
patří všem sponzorům, kteří se společně
zasloužili o bohatou tombolu při odpolední
akci, a také všem obětavým pořadatelům z řad
členů Sdružení rodičů.
V měsíci únoru se konalo v prostorách
naší mateřské školy " Pohádkové odpoledne ",
kterého se zúčastnili všichni školáci a 14
mateřáčků. Děti měly možnost shlédnout
maňáskové pohádky " O koblížkovi " a "
Opuštěná chaloupka ". Žákyně pátého ročníku
si připravily scénku " O pejskovi a kočičce, jak
myli podlahu ". Nakonec zahráli prvňáci část
ze svého divadélka " O kůzlátkách ". Mezi
jednotlivými pohádkami jsme si společně
zazpívali a zatančili. Toto společné odpoledne
se všem dětem líbilo a hlavně jsem sledovala
ty nejmenší, jak se úžasně bavili. Další taková
akce je plánována na duben.
Jistě jsme byli jednou z mála vesnic,
kde se konala oslava svátku MDŽ. Víme, že
některé ženy a babičky ve škole ani v MŠ děti
nemají, tak svátek matek neslaví. Zvolili jsme
proto po dohodě s představiteli obce toto
řešení. A to dobře nebo špatně???
Myslíme si ,že správně, protože poděkování za
starostlivost, lásku a péči si zaslouží všechny
ženy. Bez jejich práce a obětavosti by nemohly
fungovat žádně rodiny a spokojený život.
Trošku nás zaskočily jarní prázdniny, které
probíhaly právě před touto oslavou, ale děti
kulturní vystoupení zvládly. Nemalé starosti
měl obecní úřad - zajistit hudbu, občerstvení,
pečení koláčků ....Kdo se oslavy zúčastnil,
určitě si všiml, že vše bylo zajištěno na
jedničku i s pánskou obsluhou. Po kulturním
programu bylo veselo, dobře se poslouchala
kapela a také se dlouho tancovalo. Bylo velmi

Za celý kolektiv základní a mateřské
školy přeji vám všem ty nejkrásnější barevné
jarní dny a těším se na další setkání s vámi.
Dana Žálková, ředitelka ZŠ a MŠ
Sběr starého papíru
Ředitelství místní ZŠ a MŠ prosí
občany a rodiče, aby pro děti provedli jarní
sběr starého papíru. Žáci jsou malí, a tak
nemohou provést sběr po vesnici. Papír je
třeba roztřídit a svázat. Zvlášť noviny, zvlášť
barevné letáky a časopisy, zvlášť kartony a
vše ostatní je smíšený papír. Roztříděný papír
je lépe placený.
Veškerý výtěžek i
ze sběrného dvora
bude
věnován
dětem do pokladny
SRPŠ. Rodiče dětí
ze ZŠ a MŠ mohou vozit sběr každý den do
školy v době od 8.00 do 15.00 hodin. Tam jim
bude sběr odvážen a děti budou soutěžit, kdo
přiveze nejvíce. Ostatní občany prosíme, aby
papír vozili do sběrného dvora a to vždy v
obvyklé provozní době.
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Obecní knihovna a kronika
Střípky z historie knihovny
První zmínka o knihovně je v obecní kronice z roku 1927. Řídící učitel,
kronikář Rudolf Merta píše:
Obyvatelstvo na venkov dosti uvědomělé. Svědčí o tom odběr novin a
časopisů. Odebírá se 16 výtisků Nového Lidu, 20 výt. Dělnických listů, 10 výt.
Moravských novin, 20 Svobody. 25 Lidového denníku, pak 5 výtisků obrázkového
časopisu Rozkvět, méně cenných tiskovin odebírá se málo.
Knihovna na obec poměrně malá. Obecní čítá 95 cenných svazků, knihovna Odboru nár.
jednoty má 103 cenné svazky. Čtenářů bylo 68, půjčených svazků 640. V počtu 68 nejsou zahrnuti
příslušníci rodin osob knihu vypůjčivších. Mládež většinou hraje ráda divadlo, představení jsou četně
navštěvována. Silnější činnosti divadelní jest na závadu malé jeviště a malá místnost. Zábav
tanečních pořádáno několik. Někdy účinkují při nich místní hudebníci zvaní „serafíni“.
Na žádost místní osvětové komise darovalo min.školství obec. knihovně knihy v ceně 300 Kč.
V červnu roku 1929 darovala Rol. záložna ve Slavičíně na památku 10 letého trvání republiky
zdejší škole částku 600 Kč, obecní knih 300 Kč.Podobně byly obdarovány i obce okolní.
Knihovna informuje
Žádáme čtenáře, kteří mají vypůjčené knihy z výměnného souboru z Krajské knihovny
Františka Bartoše, aby je co nejdříve vrátily do knihoven. V měsíci dubnu bude provedena jejich
výměna. Tentokráte se vrací knihy s červeným štítkem – VS.
Víte, že…
Prvním kronikářem byl řídící učitel Josef Zahradníček. Kroniku psal od roku 1901 do roku
1927. Po jeho smrti ji převzal říd. uč. Rudolf Merta. Téhož roku napsal:
J. ZAHRADNÍČEK, PRVNÍ KRONIKÁŘ ZEMŘEL
Nežli pokusím se zachytiti nemnoho událostí víceméně důležitých, v malé, tiché této vesničce
uváznuvších, stůjž zde vzpomínka na předešlého a prvního obecního kronikáře zemřelého řídícího
učitele ve výslužbě Jos. Zahradníčka, zvoleného obecním výborem dle zákona ze dne 30. ledna 1920.
Svého úkolu podjal se začátkem roku 1924. Vypsal stručně události od r. 1891 až do r. 1926 včetně.
V tomto roce odebral se na odpočinek, zemřel však již roku následujícího dne 19. května 1927
v Pitíně, kamž odešel tráviti dny svého odpočinku. Jeho pohřbu zúčastnila se téměř celá obec,
všechny školní děti s oběma učiteli a hasičský sbor, jehož byl zakladatelem. V roce 1921 učil jsem půl
roku v Šanově. Netušil jsem – projížděje na kole o prázdninách r. 1921 Rokytnicí do Val. Klobouk – že
o pět let později nastoupím místo řídícího učitele ve zdejší obci po 17 letém působení ve školní službě
(ve Slavičíně od r. 1909 – 1914, od r. 1914 – 18 ve světové válce na frontě, 1919 – 20 v Rudimově, od
ledna do srpna 1921 v Šanově, 1921 – 26 ve Slavičíně – poslední 3 leta na měšťanské škole) a že
stanu se jejím kronikářem.

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – jaro 2008
Muži
Žáci
Datum
29. 3. SO

Začátek
16.00

5. 4. SO
13. 4.
20. 4.
27. 4.
1.5. ČT
4.5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15.6.

16.00
14.00
16.30
10.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Odjezd

13.00
9.15
15.45
15.45
15.30
15.30

Hřiště
D
D
V
D
V
V
D
V
D
V
D
V
D

Oddíl
Vysoké Pole
Dolní Lhota
Drnovice
Mirošov
Jestřabí
Vlachovice
Dobrkovice
Petrůvka
Poteč
Slopné
Divnice
Nedašova Lhota
Štítná B

Datum

Začátek

6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.

10.00
10.15
10:00
10.00

11. 5.
18. 5.

10.30
10.00

1. 6.
8. 6.
15. 6.

10.00
10.00
10.00

Odjezd

9.15
9.00
9.30

9.00

Hřiště

Oddíl

D
V
D
V

Pozlovice
Drnovice
Smolina
Ned. Lhota
VOLNO
Poteč
Brumov B
VOLNO
Sehradice
Biskupice
Vysoké Pole

V
D
D
V
D
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