Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
8. ročník

3/2008
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají,
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Deštěm-li se konec října rozvodní,
znamená, že příští rok se zúrodní.

Opadá- li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Po zářijových slunečních dnech se mílovými kroky přiblížilo podzimní období, které pro mnoho z nás
znamená nejenom nádherně zbarvenou přírodu, ale také polní práce, sbírání ovoce a zeleniny,
uklízení zahrady a s tím související přípravu na zimu.
Od našich pamětníků se dochovala spousta pověr a tradic, které se tímto zabývají, například
folklorista František Bartoš ve své knize Moravský lid vzpomíná:
První ovoce z mladého stromku má utrhnouti ženská, by hodně rodil. Ovoce to má snísti hospodář,
jakožto hlava rodiny (Od Bzence). Na Zábřežsku hledí hospodář první ovoce otrhati třebas nezralé,
ukradl-li by je někdo, již by strom nerodil. Jinde nechávají stromku prvního ovoce, až samo opadá
(Slezko). Kdo vykope strom, který ještě nese ovoce, do roka umře.
Z daného úryvku je zřejmé že naši předkové tedy rozhodně nezaháleli a
proto nestíhali podléhat pochmurným náladám. Je tedy důležité,
abychom si i my v nadcházejících dnech dokázali vytvořit příjemné
chvíle strávené s hezkou knížkou, či návštěvou kulturních pořadů v obci
nebo okolí bez ohledu na rozmary počasí.

Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku bych rád navázal na můj úvodník z minulého zpravodaje.
Letošní doposud jediná investiční akce – Rekonstrukce Obecního domu Kochavec na Penzion přišla
obecní pokladnu do dnešního dne téměř na 1.000.000,- Kč. Stavební práce na opravě fasády včetně
zateplení a přístupová rampa pro vozíčkáře stály 780,368,- Kč. Dokončení elektroinstalačních prací
213.324,- Kč. V rámci elektroprací byly nainstalovány rovněž bleskosvody. V každém pokoji je také TV
přípojka a připojení na internet. V měsíci říjnu budou dokončeny vodoinstalační práce v I.podlaží a tím
by byl objekt připraven ke kolaudaci.
Z hlediska využití penzionu po kolaudaci se jeví jako nejpřijatelnější, s ohledem na návratnost
finančních prostředků, forma dlouhodobého pronájmu jednotlivých pokojů (garsoniér) nájemcům z řad
mladých manželů (čekatelů na byt) nebo jiných občanů, kterým stačí k žití jeden pokoj.
V dalších letech je třeba konečně začít investovat v Rokytnici. A že je v Rokytnici co budovat a
opravovat je všem jasné.
V současné době máme vyřízeno povolení na opravu chodníku od obecního úřadu po školu,
včetně finančního krytí. Zároveň však probíhá vyřizování územního rozhodnutí ze strany firmy
Telefónica O2 o umístění stávajícího nadzemního telefonního vedení pod chodníkovou dlažbou. Tím
by byly odstraněny telefonní sloupy od obchodu po školu. V tomto případě je namístě stavební práce
zkoordinovat tak, aby byl telefonní kabel uložen současně, když budou probíhat práce na opravě
chodníku. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro firmu Telefónica O2.
Nyní rovněž probíhá administrativa spojená s vyřizováním územního rozhodnutí na stavbě
Stavební úpravy silnice III/49518 Rokytnice. Podstatou stavby je rekonstrukce vozovky včetně
částečné přeložky vodovodu v úseku od pana Antoše po most u obecního úřadu.
Dle smlouvy o dílo firma Hydroprojekt Brno k 31.12.2008 odevzdá upravenou projektovou
dokumentaci na stavbu Rokytnice-kanalizace a ČOV. Na základě této dokumentace bude podána
žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Projektant pan Žáček ze Slavičína pokračuje v projekčních pracích – opravy místních
komunikací v Rokytnici. Jedná se o místní komunikace Okružní (kolem hospody), Na Louky
(Horňansko – k paní Tománkové) a Ke Mlýnu (Eliášovi, Poláštíkovi).
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Ve dnech 17.a 18. října 2008 proběhnou volby do Zastupitelstev krajů. Vzhledem k tomu, že
na krajské úrovni byla v uplynulém období přijata řada rozhodnutí, která se pozitivně dotýkala naší
obce, nemělo by nám být lhostejné jací lidé se do zastupitelstva dostanou. Zúčastněme se voleb a
dejme hlasy takovým lidem, na které se v dalším krajském volebním období můžeme s důvěrou obrátit
při řešení problémů, které spadají do kompetencí Zlínského kraje.
Antonín Goňa, starosta

Rekonstrukce Obecního domu na Kochavci se blíží k závěru
Rekonstrukce Obecního domu na Kochavci probíhá už od roku 2002. Obec Rokytnice
proinvestovala za období 2002-2007 4.421.785,- Kč. Dotace činily 1.760.000,- Kč.
V letošním roce v červnu až v září byla vybudována přístupová rampa pro vozíčkáře, budova
byla zateplena a dostala novou fasádu. Dokončila se elektroinstalace. Tyto stavební práce stály
1.000.018,- Kč. Dotace od Zlínského kraje na stavbu přístupové rampy a provedení fasády činila
390.000,- Kč. Zlínský kraj obci rovněž poskytl návratnou finanční výpomoc s nulovým úrokem ve výši
155.000,-.
Zbývá ještě zakoupit vnitřní vybavení a obecní dům by mohl po kolaudaci začít sloužit.

Zlínský kraj poskytl na realizaci projekt
Rekonstrukce Obecního domu Kochavec Závěrečná etapa dotaci ve výši 390.000,-.

ZO Rokytnice na svém XXI. zasedání, konaném dne 7.8.2008 mj.:
-

schválilo rozpočtová opatření č.2/2008
schválilo zadání změny č.4 Územního plánu obce Rokytnice
pověřilo starostu vyřízením dotace na položení umělého sportovního povrchu na veřejně
přístupném víceúčelovém hřišti
pověřilo starostu vyřízením dotace na odbahnění a stavební úpravy obecního rybníka
v Hajnici

ZO Rokytnice na svém XXII. mimoř. zasedání, konaném dne 21.9.2008 mj.:
-

-

souhlasilo s uzavřením smluv mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a obcí Rokytnice o
právu provést stavbu – oprava silnice II/495, Slavičín – Štítná nad Vláří na částech obecních
pozemků
souhlasilo s uzavřením smluv mezi obcí Rokytnice a dotčenými vlastníky pozemků o právu
provést stavbu – stavební úpravy silnice III/49518, Rokytnice
pověřilo starostu jednáním s firmou Regionální poradenská agentura Brno o zpracování
žádosti na zakoupení lesnické techniky
pověřilo starostu jednáním s Ing. Jaroslavem Valouškem o zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci lesní cesty na části pozemku p.č.2223/2
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Upozorňujeme občany, že se opět rozmohlo v naší obci volné pobíhání psů po
veřejných prostranstvích. Toto upozornění je posledním varováním majitelům psů, kteří
opakovaně porušují ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku.
Majitelé psů, kteří nebudou toto respektovat budou předvoláni k projednání přestupku
u přestupkového orgánu města Brumov-Bylnice, s nímž má naše obec uzavřenou
veřejnoprávní smlouvu ve věci projednávání přestupků.

Peňažná 2008
V sobotu 23.srpna se sešlo letos již po osmé několik stovek Čechů a Slováků na tradičním
Mezinárodním česko-slovenském setkání na Peňažné Vzhledem k nestálému počasí se letošního
ročníku zúčastnilo o něco méně lidí než obvykle, ale ten kdo přišel určitě nelitoval. Celá akce je
známa svou bezprostřední a srdečnou atmosférou a bylo tomu tak i letos. Letošní ročník byl výjimečný
tím, že se konal po vstoupení Česka a Slovenska do Schenghenského prostoru ve volném hraničním
režimu. Účastníci to však ani nezaznamenali.
Vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění hejtmana Zlínského kraje pana Libora Lukáše
zastupoval kraj na setkání vedoucí odboru kanceláře hejtmana Phdr. Stanislav Minařík.
Oficiálně bylo setkání na Peňažné zahájeno českou, slovenskou a evropskou hymnou a
projevy zástupce Zlínského kraje a představitelů Horné Súče a Rokytnice. Odpolední program plný
různých soutěží, jak pro děti, tak pro dospělé zkušeně moderovali Luboš Spáčil a kulturní pracovnice
Horné Súče Ing. Ľubica Zákopčanová.
Setkání na Peňažné, to není jen bezstarostné posezení, je to i příprava samotného místa
setkání, prodej občerstvení a úklid po akci. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na výše
uvedeném podíleli v rámci svého volného času. Byli to zejména členové Sboru dobrovolných hasičů,
TJ Sokol , Sportovního klubu stolních tenistů a ostatní dobrovolníci.
Srdečně zveme všechny občany na další devátý ročník, který se uskuteční předposlední
srpnovou sobotu roku 2009.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
Ing. Petr Šuráň a Eva Frühaufová
V sobotu 4. října 2008 v Praze na Vyšehradě

„ Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije v srdcích dál.“
Dne 21.září 2008 uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav Poláštík
Dne 25.září 2008 by se dožil 50 let.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
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Zprávy ze školy
PRÁZDNINY JSOU ZA HORAMI,
UŽ JE KONEC, UŽ JE TO!
UČEBNICE POPADNEME,
ZAPOMENEM NA LÉTO.

ZVONEK ZVONÍ, UŽ JE ŠKOLA!
K NOVÉ PRÁCI UŽ JE ČAS.
VŠE UTEČE JAKO VODA,
PRÁZDNINY TU BUDOU ZAS!

V pondělí 1.9.2008 nastoupili do Základní školy v Rokytnici, jako ve všech ostatních školách,
žáci do nového školního roku 2008 - 2009. Proti loňskému roku nám v základní škole žáčků přibylo.
Do první třídy nastoupilo 5 dětí, do 2. ročníku 3 děti a do třetího opět 5 žáků. Celkový počet tedy činí
13 školáků v ZŠ Rokytnici a 17 dětí navštěvuje zdejší mateřskou školu.
V základní škole zůstává třídní učitelkou Mgr. A. Furmanová a AJ na ZŠ vyučuje paní A.
Šabršulová. Vychovatelkou školní družiny je p.M. Nádvorníková. Jako třídní učitelka v MŠ působí D.
Žálková, která se střídá s J. Vilímkovou.
Ve funkci školnice nadále bude pracovat E. Hyžíková a o jídlo ve školní jídelně se postará H.
Sukaná.
Co nás čeká na počátku školního roku 2008-2009?
V mateřské škole byl přepracován výchovně vzdělávací program " JÁ A MOJE ŠKOLIČKA ",
podle něhož se uskutečňuje vzdělávací činnost. Ten je pak rozpracován do deseti měsíčních témat a
několika podtémat. V základní škole se bude vyučovat dle Školního vzdělávacího programu
"ČAROVNÝ ROK VE ŠKOLE".
Jaké školní a mimoškolní aktivity nás čekají v prvních měsících?
Na třetí a čtvrtý týden v září jsme pro děti i rodiče připravily
projekt " ČAS JABLÍČKOVÉ VŮNĚ ", kdy všichni naši velcí i malí školáci
si doma s pomocí rodičů připravili výtvarnou práci na dané téma a první tři
nejlepší výtvory jak z mateřinky, tak i ze ZŠ byly odměněny pěknými
cenami. Samozřejmě menší ceny za snahu byly připraveny pro všechny
zúčastněné žáčky. Po odměňování si rodiče prohlédli malou výstavku
prací na podzimní téma a pak už následovalo posezení za pěkného
počasí u táboráku s opékáním.
Žáci základní školy si v rámci tohoto projektu sami připravili k obědu jablíčkový kompot , uvařili
nutelu a pro všechny k táboráku dýňový džus i s receptem. Ještě mají v plánu podzimní vycházku s
opékáním jablíček a různými hrami na poli.
V pondělí 6. října jsme společně s kooperující Základní školou v Šanově navštívili ZOO Lešná.
Jelikož pomalu končí sezona, tak jsme měli celou zologickou zahradu pro sebe.
Ve středu 15. října navštíví všichni žáci základní školy výukový program v moštárně v
Hostětíně. V první části se děti hravými formami seznámí se základy sadařství a provozem staré
sušárny ovoce, a potom si všichni v praxi vyzkouší, co všechno je potřeba udělat, aby byl výsledkem
chutný jablečný mošt.
Další týden bude p. B.Fojtíková očekávat starší žáky ve zdejší knihovně s besedou
na téma "Rýmovačky pro školáčky". Na závěr děti obdrží průkaz – " Mladý čtenář ".
Pokud nám bude přát během podzimu počasí, chtěli bychom podniknout
vlastivědnou vycházku na Kochavec.
Další kulturní akcí bude vystoupení celé naší školy při příležitosti každoročního setkávání
zdejších seniorů (25.10.2008).
A na poslední říjnový den je pro děti rokytenské a šanovské školy připraveno opět "SVÁŤOVO
DIVADLO" s pohádkou " MÍŠA KULIČKA".
V závěru chci popřát nám všem příjemný start do nového školního roku a věříme, že je před
námi devět měsíců radostné práce.
D.Žálková, ředitelka ZŠ a MŠ
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Slohové práce dětí ZŠ na téma ZOO Lešná
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ĆAS JABLÍČKOVÉ VŮNĚ
Třetím zářijovým týdnem začal v naší škole a školce projekt : " ČAS JABLÍČKOVÉ VŮNĚ".
Všichni velcí a malí školáci si doma s pomocí rodičů připravili výtvarnou práci na dané téma a přinesli
zpět do školy a školky. Děti ZŠ si v rámci projektu uvařily sami k obědu jablečný kompot , ve školní
družině sladkou nutellu z jablek a na závěrečný táborák dýňový džus pro všechny přítomné.
V pátek 26. září se sešli rodiče na školním dvorku. Odpoledne bylo zahájeno kulturním
vystoupením dětí MŠ a ZŠ, poté následovalo vyhodnocení výtvarných prací a předání odměn pro
všechny soutěžící. Obrázky a práce dětí byly vystaveny na chodbě školy, kde si je všichni mohli
prohlédnout.
Po kávě a ochutnávce jablečných moučníků, které napekly šikovné maminky, následovala volná
zábava a posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Děti běhaly po louce s dráčky, hrály kopanou a
nakonec si všichni zazpívali při kytaře paní Hyžíkové. Díky pěknému počasí a společné pohodě měla
tato akce zdařilý úspěch a již teď se těšíme na další setkání.
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Pozvánky

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Pátek 17. října 2008 od 14:00 do 22:00 hodin
Sobota 18. října 2008 od 8:00 do 14:00 hodin
Místo konání voleb:
• ve volebním okrsku č.1 Rokytnice je volební místo na Obecním úřadě pro voliče přihlášené
k trvalému pobytu v Rokytnici
• ve volebním okrsku č. 2 Kochavec je volební místo v Obecním domě pro voliče přihlášené
k trvalému pobytu na Kochavci
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR občanským
průkazem nebo cestovním pasem ČR.

Obecní úřad a Sdružení pro občanské záležitosti v Rokytnici
si dovolují pozvat všechny seniory
v sobotu 25. října 2008 ve 14.00 hodin
do sálu „Hospůdky za lávkou“ na

K tanci a poslechu zahraje pan
Rudolf Suchánek .
Své malé kulturní vystoupení předvedou děti ze ZŠ a MŠ v Rokytnici.
Bohaté občerstvení je zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.

Obecní úřad v Rokytnici
srdečně zve všechny občany na

v sobotu 6.prosince 2008.
Začátek v 16:30 hodin.

Obecní úřad v Rokytnici plánuje uskutečnit zájezd do Slováckého divadla
v Uherském Hradišti na večerní představení muzikálové hororové komedie

Akce se uskuteční pravděpodobně na jaře (z důvodu velkého zájmu jsme zařazeni
do kulturního pořadníku, přesné datumy nejsou známy). Termín konání bude znám
jeden měsíc předem.
Cena představení: 200,- až 220,- Kč + doprava.
Zájemci nahlaste se na OÚ do 18.12. 2008
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Anotace komedie Adéla ještě nevečeřela
Věhlasný detektiv Nick Carter z New Yorku je pozván komisařem Ledvinou do Prahy, aby zde pomohl
vyřešit záhadný zločin - zmizení psa hraběnky Thunové, s nímž si zdejší policie neví rady. Přestože je
vyzbrojen geniálním mozkem a nejnovějšími převratnými vynálezy, na místě - zejména v malebných
hospůdkách - zjišťuje, že v Čechách všechno chodí trochu jinak než v Americe. Při pátrání objeví
stopy vedoucí k zločinnému hraběti von Kratzmar, jenž připravuje ďábelské plány, které je nutno
překazit mimo jiné i kvůli líbezné Květušce, k níž detektiv vzplanul láskou. Jestli v parodii na laciné
sešitové detektivky scénáristy Jiřího Brdečky a režiséra Oldřicha Lipského zvítězí dobro či zlo není až
tak podstatné. Důležitý je fakt, že podle fenomenální komedie z roku 1977, patřící dodnes do zlatého
fondu české kinematografie, vznikne ve SD originální muzikálový projekt. Režisér a choreograf Radek
Balaš k němu přizval hudebního skladatele Ondřeje Brouska a společně tak vytvořili komedii, která ctí
jak filmovou předlohu, tak i divadelní prostor. Inscenaci budete mít možnost zhlédnout jako historicky
první diváci.
Námět a filmový scénář:

Jiří Brdečka, Oldřich Lipský

Divadelní adaptace a texty písní:

Radek Balaš

Hudba:

Ondřej Brousek

Režie a choreografie:

Radek Balaš j.h.

Scéna:

Jaroslav Milfajt j.h.

Kostýmy:

Jolana Schofieldová-Izbická j.h.

Korepetice / pěvecké nastudování:

Josef Fojta

Asistentka choreografie:

Aneta Michalčíková j.h.

Asistent režie:

David Vacke

Dramaturgie:

Hana Hložková

Světová premiéra:

6. 9. 2008

Délka představení:

2:30

Inzerce
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