Zpravodaj
ob
občanů
Rokytnice a Kochavce
2 /2009

9. ročník

Červenec
ervenec nese parna, krupobití a medovice, je hojný na bouřky
bou ky a na vichřice.
vich
V srpnu slunce parné – ovoci a vínu zdárné.

Léto se dostává do své druhé poloviny a nás než horka ohrožují spíš zprávy o lokálních
záplavách a bouřkách. Proměnlivé
ěnlivé počasí
po
nepřeje hlavně těm, kteří chtějí
jí co nejdříve
nejdř
sklidit úrodu.
Ke kosení obilí nebo chcete-li ke žním, se vázalo několik
n
pověr.
Velmi oblíbeným zvykem bývalo, že ženci svazovali nebo ovazovali obilím
ruce a nohy tomu, kdo za nimi jako první přišel
p išel na pole se slovy:
„Pěkně
ěkně vítáme pane hosti, do naší práce s
uctivostí. My toho práva nabýváme, že
můžeme
me vázati hrabata, knížata i samého
krále. Pročež
Pro
jim přejem, aby hojnou úrodu
letos měli
mě a nám na džbán piva dali a přitom
se také dobře
dob měli. Pozdrav Pán Bůh!“
Ať to byl hospodář
hospodá nebo někdo z jeho
rodiny, byl svázán a musel se vykoupit
penězi na pivo. Když
dyž došlo na odvoz obilí z pole, zastavil první vůz
v u
potoka, řeky čii rybníka, hospodář vzal z vozu tři klasy, které namočil
ve vodě. Činil tak ve víře,
e, že mu obilí ve stodole neshoří.
nesho Při cestě z
pole nesměl hospodář celou cestu promluvit. Tím ochránil obilí
ob před hlodavci.
Přejeme co nejmíň bouřkových
řkových mračen,
mra en, hojnou úrodu, pohodovou dovolenou a dětem
d
krásné
prázdniny bez školních povinností.
_________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
říspěvku bych Vás rád na úvod seznámil s činností
inností Obecního úřadu
ú
a
ve svém krátkém příspě
Zastupitelstva obce Rokytnice v prvním pololetí letošního roku.
Zastupitelstvo se v prvních šesti měsících
m sících tohoto roku sešlo na svých zasedáních celkem
šestkrát. Těchto veřejných
ejných zasedání se zú
zúčastnilo 52 občanů.
V oblasti financování za první pololetí v příjmové části jsou daňové
ňové příjmy,
p
které tvoří
podstatnou část obecních příjmů
ř ů, plněny na 48,17%. Rozdíl
ozdíl mezi návrhem a skutečností
skute
je 87.693,Kč. V rámci výdajů jsme za prvních šest měsíců
m
tohoto
to roku uhradili zejména:
zejména městu Slavičín
neinvestiční výdaje na žáky 6.-9.ro
9.ročník 141.460,- Kč, za zimní údržbu místních komunikací 166.604,Kč, zálohu na podium
dium Kochavec 50.000,- Kč, náklady za svoz a likvidaci odpadů
odpad 151.058,- Kč,
příspěvek
vek ZŠ a MŠ Rokytnice 100.000,100.000, Kč, kuchyňkou linku,věšákovou stěnu
ěnu a posuvné dve
dveře v
1. np. Společenského domu čp. 41 32.571,- Kč, splátku návratné finanční
ní výpomoci Zlínskému kraji
(OD Kochavec) 105.000,- Kč.
Přebytek rozpočtu
tu ve výši 1.725
1.725.805,- Kč bude použit ke splacení akcí, které jsou
rozpracovány a které budeme do konce roku ještě
ješt realizovat.
Jednou z rozpracovaných akcí je rekonstrukce chodníku od obecního úřadu
úřadu po základní školu.
Někomu
komu se možná tato stavba jeví jako zdlouhavá. Je třeba si, ale uvědomit,
domit, že pod novou dlažbu byl
umístěn
n telefonní kabel firmy Telefónica O2. V současné době pracovníci této firmy provádějí
provád
propojení podzemního vedení s uživatelskými přípojkami.
p ípojkami. Poté bude zrušeno nadzemní vedení včetně
v
sloupů a dodláždění chodníku.
V letošním roce bychom ještě
ě rádi realizovali stavbu Oprava lesní cesty v Hájku, opravu místní
komunikace Ke Mlýnu a úpravu koryta Rokytenky ve středu
st
obce.
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Na základě žádostí podaných na Úřadě práce ve Zlíně zaměstnáváme v současné době 8
našich spoluobčanů v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Každé pracovní místo je úřadem práce
dotováno částkou 12.060,-Kč. Dotace v plné výši pokryje mzdové náklady těchto pracovníků. Obec
zajišťuje pouze ochranné pracovní prostředky, nářadí, pohonné hmoty do sekaček a křovinořezů. Po
letech, kdy o tyto práce nebyl téměř zájem, se situace obrátila a vznikl spíše přetlak zájemců nad
možností obce tyto lidi zaměstnat. Nutno podotknout, že každý žadatel musí splňovat určitá kritéria,
která stanovuje úřad práce, a která se každý rok mění. Zaměstnat je možné tedy jen ty občany, kteří
jsou v evidenci úřadu práce a splňují daná kritéria.
Dále bych chtěl navázat na úvodník z minulého Zpravodaje a to zejména ohledně soudního
sporu s městem Slavičín a opravy lesní cesty v Hájku. Co se týká soudního sporu – ten byl na základě
Smlouvy o postoupení pohledávky postoupen 10 místním občanům - postupníkům. Obci byl
postupníky vrácen zaplacený soudní poplatek a náhrada za právní služby ve výši celkem 255.080,-Kč.
Dle mého názoru je to nejlepší řešení. Obci se vrátily vložené prostředky a ten, kdo je přesvědčen o
tom, že vyhraje, tak ať se soudí, ale za svoje peníze, ne obecní. Jen mě mrzí, že někteří z 10 občanů,
kteří soudní spor převzali, se nyní tváří jako nějací spasitelé, kteří zachránili obec. Tak se mohou tvářit
až něco vysoudí. Věřím tomu, že právě tito občané, pokud by pokračovala obec jako žalobce a soudní
spor prohrála, by byli schopni zažalovat současné vedení obce za to, že nerespektovali doporučení
nezávislých právních analýz, které naději na úspěch v tomto soudním sporu nedávají.
Teď bych rád informoval o smysluplnosti opravy lesní cesty v Hájku. Odvoz dříví z Hájku je
doposud prováděn po soukromých pozemcích. Z tohoto důvodu jsme přistoupili na opravu lesní cesty,
která je realizována výhradně na pozemcích obce a navíc je vedena uprostřed lesních parcel ve
vlastnictví obce o celkové výměře 497.655 m², tj.cca 50 hektarů, což je téměř polovina lesních
pozemků, které obec vlastní (106 ha). Je to ekonomicky zdůvodnitelná investice do budoucna. Nerad
bych, aby to dopadlo jako v případě Kamence, kdy se po uzavření hnojiště výrazně zkomplikoval
přístup do tohoto lesa a zhoršila se tak možnost obce řádně vykonávat hospodaření v tomto lese, kde
obec vlastní 29 ha lesních pozemků.
Na závěr bych chtěl zveřejnit informace, které vyvrací tvrzení jedné naší spoluobčanky, která
veřejně nazvala zastupitele podvodníky a o mně rozšiřovala informace, že jsem mafián, který rozprodá
„dědinu.“ Za období od 6. Listopadu 2006, kdy bylo zvoleno nové zastupitelstvo, doposud jsme na
jedné straně nakoupili pozemky o celkové výměře 35.890 m² za průměrnou cenu 12,56 Kč/m². Na
straně druhé jsme v tomto období prodali pozemky o celkové výměře 235 m² za průměrnou cenu
36,06 Kč/m². Dále jsme realizovali směnu obecního pozemku o výměře 522 m² za pozemek o výměře
2.789 m² s doplatkem 9.000 Kč.
Jednoduchými počty tak zjistíte, že „dědinu“ nerozprodáváme, naopak výměra obecních pozemků se
zvýšila o 37.922 m².
Na úplný závěr mi dovolte, abych popřál školákům příjemné prázdniny a ostatním občanům
načerpání nových sil při dovolenkových pobytech.
Antonín Goňa, starosta
ZO Rokytnice na svém XXVIII. zasedání, konaném dne 27.4.2009 mj.:
-

-

-

-

rozhodlo o postoupení pohledávky, kterou obec Rokytnice uplatňuje vůči městu Slavičín
v soudním sporu vedeném Okresním soudem ve Zlíně pod spisovou značkou 5C24/2006 na
základě podpisu „Smlouvy o postoupení pohledávky“ uzavřenou mezi obcí Rokytnice – jako
postupitel a níže uvedenými – dále jako postupníky:
Ing. Janě Juřenčákové, Věře Poláchové, Josefu Mentlíkovi, Pavlíně Štachové,
Bc. Monice Koláčkové, Janu Urbaníkovi, Jaroslavu Moudříkovi, Heleně Šebákové, Ludmile
Jemelkové, Bc. Evě Findorákové
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 Územního plánu obce
Rokytnice
pověřilo starostu obce p. Antonína Goňu zahájením přípravných prací výběrového řízení na
zpracovatele nového Územního plánu obce Rokytnice
souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu,
prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj
systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3b Podpora tvorby a aktualizace územních
plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj
souhlasilo s navrženou hodnotící komisí pro posouzení podaných nabídek na zpracování
Územního plánu obce Rokytnice
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-

-

rozhodlo o zadání zakázky stavebních prací na akci Stavební úpravy chodníku Rokytnicestřed firmě: EUROVIA CS, a.s. ZLÍN za cenu 718 098,- Kč
vzalo na vědomí Rozhodnutí o neudělení podpory v rámci Programu na podporu obnovy
venkova – Rekonstrukce chodníku, Rokytnice-střed
zamítlo žádost paní Žanety Ordeltové, Zelená 258, Zlín o odprodeji části pozemku p.č. 2236/3
v k.ú. Rokytnice u Slavičína, z důvodu odsouhlasení prodeje části tohoto pozemku p. Petru
Slovákovi, Rokytnice 193
vzalo na vědomí udělení záštity hejtmana ZK MVDr. Stanislava Mišáka nad
9. ročníkem mezinárodního ČS setkání na Peňažné dne 22.8. 2009. Dále bere na vědomí
přidělení neinvestiční účelové dotace ve výši 20 000,- Kč na pořádání této akce
ZO Rokytnice na svém XXIX. mimoř. zasedání, konaném dne 14.5.2009 mj.:

-

-

zrušilo usnesení XXVI/426 přijaté na zasedání ZO dne 6.3.2009
pověřilo starostu, aby vyrozuměl město Slavičín o postoupení pohledávky
pověřilo starostu, aby do 23.5.2009 prokázal postoupení pohledávky dle uzavřené Smlouvy o
postoupení pohledávky, uzavřenou dne 13.5.2009 mezi obcí Rokytnice – jako postupitelem a
postupníky Okresnímu soudu ve Zlíně a navrhl, aby do občanského soudního řízení vedeného
pod spisovou značkou 5C24/2006 vstoupili do procesního postavení žalobce postupníci
uvedení ve Smlouvě o postoupení pohledávky
schválilo přidělení dotace ve výši 36.487,02 Kč na zalesnění zemědělské půdy pro rok 2008
schválilo Dohodu o užívání putovních pohárů uzavřenou mezi účastníky Setkání Rokytnic ČR
ZO Rokytnice na svém XXX. zasedání, konaném dne 19.6.2009 mj.:

vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2008
schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2008 s celoročním hospodařením s výhradou a současně přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
-– zaokrouhlit měsíční odměnu uvolněného člena zastupitelstva na celé desetikoruny nahoru.
Vzhledem k tomu, že obci nevznikla žádná škoda, nebudou vyvozeny žádné závěry vůči
konkrétním osobám.
-

Součástí závěrečného účtu je:
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 v tis. Kč
2.Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
3.Vyúčtovaní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
4.Fond rozvoje bydlení
5.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2008
6.Stav finančních prostředků obce k 31.12. 2008
Závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2008 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Rokytnice za rok 2008 budou přílohou zápisu
- rozhodlo o zadání zakázky na zpracování návrhu územního plánu Rokytnice firmě SPROJEKT PLUS a.s. Zlín za cenu 157 260,- Kč bez DPH
- rozhodlo pověřit firmu MCI Servis s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín provedením výběrového řízení
na akci Oprava lesní cesty Hájek v k.ú. Rokytnice u Slavičína za sjednanou cenu 20 000,- Kč
bez DPH
- souhlasilo s navrženou hodnotící komisí pro posouzení podaných nabídek na akci Oprava
lesní cesty Hájek v k.ú. Rokytnice u Slavičína
- rozhodlo o zadání zakázky na akci Přístřešek nad pódiem na Kochavci firmě Tesařství –
Slinták Miroslav, Zádveřice 300, 763 12 Vizovice za cenu celkem 99 110,- Kč
- rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. 2236/3 po oddělení geometrickým plánem č. 2532
126/2009, označeném jako p.č. 2236/5 o výměře 28 m panu Petru Slovákovi za cenu 25,- Kč/
2
m . Žadatel uhradí geometrické zaměření pozemku, vypracování kupní smlouvy, daň
z převodu nemovitosti a veškeré další náklady spojené s prodejem
- vzalo na vědomí Žádost o povolení provozování výherních hracích přístrojů ze dne 8.6.2009,
žadatel, firma Super Joker s.r.o., Krojávkova 11, Praha 4, na období od 1.7. do 31.12.2009
- souhlasilo s dodatkem č. 1 smlouvy o dílo na projektové práce – Rokytnice, kanalizace a ČOV
uzavřenou mezi Obcí Rokytnice a firmou Hydroprojekt CZ a.s., Minská 18, 616 00 Brno
- vzalo na vědomí výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok
2007 a výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008
- pověřilo starostu zajištěním všech potřebných materiálů (energetický audit, projektová
dokumentace, zpracování žádosti atd.) k podání žádosti o dotaci na zateplení školní budovy.
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Obecní úřad informuje
- Provozní doba ve sběrném
sb
dvoře
Provozní doba je od 1. 4. 2009 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.
-

Kalendář společenských
enských a kulturních akcí na rok 2009
 25. - 26.7 Anenská pouť
pou v Rokytnici (Focus, Trio)
 1.8.
Fun
Fun-mates
(Kochavec)
 22.8.
Setkání na Peňažné
Pe
 24.10.
Setkání s důchodci (Hospůdka za Lávkou)
 5.12.
Rozsvícení vánočního
váno
stromu


Kochavecká Cyrilo-Metodějská
Cyrilo
pouť
První červencovou neděli
ěli se uskutečnila
uskute
již tradiční Cyrilo-Metodějská
jská pouť na Kochavci, která
přilákala
ilákala nejenom místní, ale i poutníky z blízkého okolí, které neodradilo ani oblačné
oblač počasí. Nejprve
se všichni zúčastnění
ní vydali ke kapličce,
kapli ce, ve které sloužil mši páter Andrzej Bystrzycki ze štítenské
farnosti. Po vydařeném
eném kázání se všichni
vš
přesunuli na místní výletiště,, kde vystoupila dechová kapela
Záhorovjané. Ve večerních
erních hodinách ji vystřídala
ídala kapela Tempo, která hrála až do brzkých ranních
hodin a zakončila
ila tak program kochavecké pouti. Doufáme, že se všichni znovu setkáme příští
p
rok,
kdy naše kaple
e sv. Cyrila a Metoděje
Metodě oslaví významné 100. výročí.
Závěrem bychom chtělili poděkovat
pod
všem, kteří pomohli s organizací a také sponzoru firmě
VAPOK, která finančně zaštítila dechovou hudbu Záhorovjané.
Věra Urbanová

Společenská kronika
Narodil se
Jaroslavu Pospíšilovi a Blance
Blan Machalové
syn Ondřej

Vzpomínáme
Odešel, čas plyne,
ale vzpomínky zůstaly.
Dne 11. 6.2009 by se dožil 80 let
pan Karel Argaláš, Rokytnice č. 92.
S láskou vzpomínají dcery Marie, Eva,
Alena a Jaroslava s rodinami.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Dne 22.6.2009 jsme vzpomněli 30.výročí úmrtí
pana Františka Bureše.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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Zprávy ze školy
CO DĚLÁ SLUNCE?
Jitka Novohradská
BARVÍ TRÁVU.
ZVEDÁ HLAVU SLUNEČNICI.
NA PŠENICI STŘÍKÁ ZLATO.
SUŠÍ BLÁTO.
KRESLÍ STÍNY, TO JE DŘINY!!!
Ano, je to tak. Deset pracovních měsíců uteklo jako voda a je tu část roku, na kterou se snad
všichni těšíme nejvíc – prázdniny. Léto už nám dávno začalo, děti si užívají zasloužených dnů volna,
vysvědčení je ukryto hluboko v zásuvkách, ale já bych se ještě chtěla vrátit k našim „jarním“ školním i
mimoškolním aktivitám.
Tak tedy – co se událo od dubna do konce školního roku 2008 – 09 v naší školičce?
Dne 3. dubna se děti naší ZŠ a MŠ společně s dětmi šanovskými zúčastnily první lekce
výcviku plavání v bazénu Delfín Uherský Brod. Školáci a školkáčci byli hravým způsobem postupně
zbavováni strachu ( a obav ) z vodního prostředí. V průběhu dalších lekcí bylo možno pozorovat
zvyšující se sebejistotu dětí, nabývání nových zkušeností a dovedností, radost z
pobytu ve vodě. Oproti nejistým počátkům můžete nyní vidět ve vodě veselé a
dovádivé „vodníky“ a „ podvodníky.“
Pobyt v bazénu přispívá nejen k pohybovému rozvoji, ale i psychické pohodě.
A protože čas uplynul jako voda, naše plavání skončilo, děti si odnesly „mokré
vysvědčení“. A my přejeme všem „ plaváčkům“, aby své nově naučené
schopnosti a dovednosti dále rozvíjeli v průběhu nastávajícího léta.
Takže milí „vodníci“ - hezké léto, ale! nezapomínejte na pravidla bezpečného
chování ve vodě a u vody!!
Ve středu 8. dubna na naší škole proběhla již tradiční „Velikonoční besídka“. Malé děti si pro
hosty připravily pásmo básní, písní a tanečků s jarní a velikonoční tematikou. Žáci základní školy
předvedli veselou scénku „O nepořádné princezně“, kde v hlavní roli zazářili Jožka Kamenčák a Petra
Slováčková. Opravdu nám předvedli „herecké výkony“. Po té následovala, jako už každoročně,
prohlídka velikonoční výzdoby - vajíček a pečiva, kterou si děti sami připravily a nechyběla ani
ochutnávka výborných pomazánek ze školní jídelny pro všechny zúčastněné. Děkuji paní kuchařce.
Koncem května byli naši žáci pozváni do místní knihovny. Po domluvě s paní Fojtíkovou tato
školácká návštěva byla zaměřena na součást knih – spojení ilustrace s textem, jména a práci
známých českých ilustrátorů dětských knih. Tentokrát tedy nesměřovala dětská pozornost k autorům –
spisovatelům, ale k výtvarnému doprovodu , který každého malého čtenáře upoutá nejdříve. V různých
knihách jsme si všímali např. kreseb J. Lady, J. Trnky, Z. Smetany, O. Sekory aj. Na závěr měly děti
možnost si vytvořit vlastní ilustraci k předčítané básni. Dětem se návštěva moc líbila a již se těší na
další. Děkujeme paní Fojtíkové.
Měsíc červen patří mezi nejhezčí měsíce roku. Dny jsou dlouhé a vzduch je nasycen vůněmi
schnoucího sena a kvetoucích lip. Pro děti je červen ve znamení školních výletů a blížícího se konce
školního roku. Je časem těšení se na prázdniny, ty nádherné dny bez úkolů a školních povinností, dnů
plných slunce, vody, zábavy, radostí a pohody.
V červnu se také slaví MDD. Naše škola jej letos oslavila společně s dětmi ze Šanova 2. června. Ráno
nás uvítala podmračená obloha a sem tam i nějaká ta deštivá kapka. Vyzbrojeni pláštěnkami a dobrou
náladou jsme se vydali na cestu, která nám rychle ubíhala. Statečně si vedli i ti naši nejmenší, jsou to
prostě šikulky!
Po příchodu do Šanova jsme se rozdělili do družstev a už nás barevné fáborky vedly za
dobrodružstvím do „pohádkového lesa“, kde jsme měli možnost na pěti stanovištích se setkat s
oblíbenými pohádkovými postavičkami. Ocitli jsme se u Perníkové chaloupky, Vodníka a Rusalky,
Křemílka a Vochomůrky, ale také u klaunů v cirkuse. Děti zde plnily různé úkoly, za které byly
odměněny přidělenými body a sladkostmi. Poslední zastavení bylo u Čertů. Ti i trochu naháněli strach.
Putování bylo zábavné a veselé a také sluníčko zvědavě vykukovalo z mraků a za chvíli nás zahřívalo
z modré oblohy.
Všichni jsme se sešli na hřišti, kde byla vyhlášena tři nejlepší družstva. To už nás ale vábila vůně
opékaných špekáčků a tak jsme všichni spěchali k ohni, abychom si na této lahůdce pochutnali.
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Zpátky domů jsme jeli autobusem, protože únava byla docela znát na všech. Vraceli jsme se ale s
dobrou náladou a plní krásných dojmů. Byl to opravdu pěkný den.
Děkujeme do Šanova a za rok zase u nás v Rokytnici.
V neděli 7. června se uskutečnilo na Obecním domě č.41 „Vítání občánků do života“. Slavnost
byla připravena pro čtyři miminka, a to tři děvčátka a jednoho chlapce. Děti z naší školy si pro ně,
jejich rodiče a rodinné příslušníky připravily pásmo básní a písní. Kupodivu se k nim tentokrát se
zpěvem nepřidalo žádné z maličkých. Po tomto obřadu následovalo příjemné přátelské posezení.
V pondělí 22. června jsme podnikli výlet
na Ranč Kostelany, na který jsme se opravdu
těšili. I když nás trochu překvapila nepřízeň
počasí a po ránu malý problém s autobusem,
nálada zůstala jak u dětí, tak i u rodičů veselá.
Po příjezdu na ranč se nás okamžitě ujal
„kovboj“ Martin a rozdal dětem žluté šátky. Poté
nás seznámil s místním chovem koní a zavedl
nás do haly, kde si nejprve děti a poté i
maminky zajezdily na koni a zastřílely z luku. Po
obědě, který jsme měli zajištěný ve
„westernové“ restauraci a všem moc chutnal, se
šly penízky utratit do milého malého obchůdku
se suvenýry. Snad každý si nějakou tu
maličkost přivezl na památku domů. Děti měly
největší zájem o kovbojské klobouky. Poté pokračoval odpolední program, kdy nám jezdci předvedli
drezuru koní a následoval indiánský rituál se šamanem a pravým indiánem Scottem od řeky Missouri,
který jezdil na koni bez sedla a ukázal střílení z luku za jízdy. Kovboj Riči se představil žonglováním s
kolty. Indiáni i kovbojové pro nás sehráli několik veselých scének, do kterých byly zapojeny i děti. A po
posledním indiánském tanci, který si zatančili všichni žáčci malí i větší, se s námi „herci – kovbojové “
rozloučili …. A jelo se domů… I přes uplakané počasí se výlet vydařil a děti zažily zase něco jiného,
nového a doufám, že i maminkám se
program líbil.
Ve čtvrtek 18. června jsme se
ostatně jako každoročně loučili s našimi
předškoláčky, kterých odchází šest do
prvního ročníku základní školy. Děti převzaly
na památku krásně ilustrovanou
knihu„
Pohádky o zvířátkách “. Poté měli možnost si
jak malí tak i větší školáci na našem hřišti
zazávodit a nakonec jsme se všichni sešli u
táboráku, kde panovala příjemná a veselá
nálada, sluníčko krásně svítilo, takže co víc
si přát? Snad jen, abychom se za dva
měsíce zase ve zdraví a v pohodě sešli.

Také v letošním školním roce navštěvovali hodiny náboženství všichni žáci školy, tedy i
prvňáčci. Mimo učiva si odnesli i pěkné zážitky z vedlejších akcí – jako např. „přenocování “ ve školní
tělocvičně, čtení z Bible, návštěvy bohoslužeb v místní kapli, účast na velmi zdařilé „Zahradní
slavnosti “ ve Slavičíně atd. Největší slavností však bylo první sv. přijímání dne 24.5.2009 v kostele sv.
Vojtěcha ve Slavičíně, ke kterému přistoupilo pět školáků třetího ročníku. Za stoprocentní účast v
hodinách náboženství je třeba pochválit i rodiče. Snad se jim to v dobrém vrátí.
Marie Nádvorníková
A co dodat na úplný závěr?
Chtěla bych poděkovat za spolupráci v uplynulém školním roce všem pedagogickým a
provozním kolegyním, zastupitelům obce Rokytnice a rodičům dětí, které navštěvovaly naše zařízení.
Také bych vám všem ráda popřála ty nejkrásnější letní dny plné pohody, sluníčka a koupání, zkrátka
abyste si udělali skvělé prázdniny.
„Život je takový, jaký si ho uděláme. Tak to bylo vždycky a vždycky
to tak bude “.
/Grandma Mosesová/
Dana Žálková, ředitelka školy
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Informace pro rodiče dětí, které budou od 1.9.2009 navštěvovat 1.-4. ročník ZŠ v Rokytnici
Organizace školního roku 2009 - 2010:
1.pololetí ……………………......1. 9. 2009 – 28.1.2010
2.pololetí…………………………1. 2. 2010 – 30.6.2010
podzimní prázdniny… ………….29.10. – 30.10.2009
vánoční prázdniny… ……….….23.12.2009 – 1.1.2010
pololetní prázdniny……………...29. 1. 2010
jarní prázdniny…………….….…1.2. 2010 – 7.2.2010
velikonoční prázdniny………......1.4. – 2.4.2010
hlavní prázdniny……………..….1.7. 2010 – 31.8.2010
Děti tedy nastoupí do Základní školy Rokytnice v úterý 1.září 2009 na 8.00 hodin.
Ve školním roce 2009-2010 se budou vyučovat na naší škole čtyři ročníky, které budou dělené na 1. a
2. ročník – 9 žáků , vyučující Mgr. A. Furmanová, a 3. a 4. ročník – také 9 žáků, vyučující Zdeňka
Bártlová, která bude také pracovat jako vychovatelka ŠD.
Je možné prodloužit provoz ŠD dle potřeb rodičů, proto bych požádala touto cestou rodiče, aby si vše
přes prázdniny promysleli.
Na úterý 25.8.2009 na 15.00 hod. bych Vás pozvala na malou rodičovskou schůzku do ZŠ Rokytnice,
kde Vám budou podány bližší informace /dokoupení výtvarných pomůcek aj./.
Do 1. třídy bude Vaše dítě potřebovat:
• školní aktovku, penál
• do penálu: 2-3 tužky č.1 a 2 (nejlépe trojhranné), ořezávátko, dřevěné pastelky, plnicí
pero nebo pero zn. Tornádo – vybere pro děti p. učitelka - nekupujte
• obaly na sešity, notýsek a učebnice
• 20 cm pravítko (pouze v cm, ne v palcích)
• desky na písmena skládací abecedy (velké, pevné)
• desky na číslice
• cvičební úbor: tričko, trenýrky, cvičky (v látkovém sáčku)
• malý ručník s poutkem
• látkový ubrousek na svačinu
• přezůvky
• kufřík (krabice) na výtvarné pomůcky, igelitový ubrus na stůl
• fólie formátu A4 a A5
• 1 nůžky (nešpičaté, ostré)
• pracovní halenu na Vv (např. upravená stará pánská košile nebo triko)
• polštářek
Všechny potřeby, prosím, podepište!!!
Dana Žálková, ředitelka školy
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Rokytňané na Malé Fatře
Květen, jako již tradičně, byl pro mnohé ve znamení turistiky. Destinace, kam
23.5. mířila 11 členná skupina převážně Rokytňanů patří mezi nejnavštěvovanější
pohoří na Slovensku. Malá Fatra, známá přírodními úkazy jako jsou skalní úbočí, rokliny,
hřebeny vrcholů či hluboké doliny, svou rozlohou zasahuje hned do několika okresů,
přístupná je např. ze Žiliny, Terchové, Zázrivé, Strečna nebo Varína.
Předem naplánovaná trasa výletu začínala v Šútově a mířila rovnou k jedné
z nepopulárnějších „atrakcí“ národního parku. Tou bezpochyby je vodopád, jehož vody padají až
z výšky 38 m. Zdrojem Šútovského vodopádu jsou mimo jiné Mojžíšovy prameny vyvěrající ze skály.
Na ty jsme narazili při výstupu na Snilovské sedlo, nejvyšší bod výpravy, kde rozcestník ohlašoval
nadmořskou výšku 1520 m. Na kopci jsme zamávali odvážným lyžařům, kteří si užívali jízdu na
posledním kousku sněhové plochy a spustili se lanovou dráhou do Vratné Doliny. Další den jsme se
vydali po stopách slavného zbojníka. Jako Jánošíkovy Diery jsou pojmenovány vápencové kaňony
s přibližně dvaceti vodopády a kaskádami, vytvořené horskými bystřinami, které stékají z úbočí
Velkého a Malého Rozsutce. Průchod těmito místy je umožněn díky několika železným lávkám a
žebříkům, případně řetězům. V Terchové je trasa zakončena, odtamtud se vydáváme k vlaku a hory i
údolí zase na rok necháváme za zády.
Gabriela Pinďáková

Setkání Rokytnic ČR 2009
Ve dnech 26.6. – 28.6.2009 se konalo v Rokytnici u Přerova 36. Setkání Rokytnic ČR 2009.
Soutěžili mezi sebou fotbalisté, hasiči a stolní tenisté.
Letos se našim fotbalistům a stolním tenistům podařilo získat 1. místo.
Hasiči celkově získali místo třetí. Své dovednosti v útoku předvedly také naše mladé hasičky.
Zásluhu na tak krásných místech určitě má i skupina našich roztleskávaček, které aktivně
povzbuzovaly všechny soutěžící.
Jako každoročně i letos měla naše Rokytnice ze všech zúčastněných nejvíce svých fanoušků.
Povzbuzovat přijeli také cyklisté a motorkáři.

Fotbal
Soupiska mužstva:
Baklík Michal, Malaník Petr, Zoller Jiří, Kovařík Milan, Saloky Petr, Eliáš Martin, Eliáš Jakub, Šuráň
Zbyněk, Školník Ondřej, Ocelík Michal, Goňa Antonín, Orgoník Stanislav, Pešek Tomáš, Cekiera
David, Neuman Jiří.
Výsledky našich fotbalistů:
Rokytnice nad Vláří - Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice nad Vláří - I. FC Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice nad Vláří - Union Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice nad Vláří - Rokytnice u Přerova
Rokytnice nad Vláří - Rokytnice nad Jizerou
Celkové pořadí:
1. Rokytnice nad Vláří
2. I. FC Rokytnice v Orlických horách
3. Rokytnice nad Rokytnou
4. Rokytnice u Přerova
5. Rokytnice nad Jizerou
6. Union Rokytnice v Orlických horách
Nejlepším brankařem turnaje byl vyhodnocen náš hráč Michal Baklík.
Naši fotbalisté získali do držení na 1 rok nový putovní pohár.
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2:1
1:0
9:0
0:0
3:0

Stolní tenis
Soupiska družstev:
Družstvo A
Ing. Vlastimil Bureš
Ing. Radek Martinovský
Ivo Petrů

Družstvo B
Jiří Ščuglík
Jaromír Fojtů
Pavel Křek

Celkové pořadí:
1. Rokytnice nad Vláří A
2. Rokytnice nad Jizerou A
3. Rokytnice nad Rokytnou A
4. Rokytnice nad Jizerou B
5. Rokytnice nad Vláří B
6. Rokytnice nad Rokytnou B
Výsledky – soutěž jednotlivci:
1. Ing. Vlastimil Bureš - Rokytnice nad Vláří A
2. Monika Zuzánková – Rokytnice nad Jizerou A
3. Ivo Petrů - Rokytnice nad Vláří A

Hasiči
Celkové pořadí:
1. Rokytnice nad Jizerou
2. Rokytnice nad Rokytnou
3. Rokytnice nad Vláří
4. Rokytnice u Přerova
5. Rokytnice v Orlických horách

Na závěr bych chtěl poděkovat všem za vzornou reprezentaci naší
obce. Pevně věřím, že ve stejně dobré atmosféře a minimálně stejné účasti proběhne Setkání
Rokytnic ČR 2010 v Rokytnici nad Rokytnou 25.6. – 27.6.2010.
Starosta

Soutěž SDH O putovní pohár starosty

V sobotu 11.července
2009 se na Kochavci
uskutečnil III. ročník
hasičské soutěže
O putovní pohár
starosty obce
Rokytnice.
Soutěže se zúčastnilo
10 družstev mužů a 2
družstva žen v
disciplíně požární útok
– provedení s vlastní
úpravou.

Pořadí na stupních vítězů:
muži: 1. Štítná, 2. Sehradice, 3. Dolní Lhota, 4. Bohuslavice n.Vl., 5. Rokytnice, 6. Slavičín, 7. Divnice,
8. Šanov, 9. Nevšová, 10. Rudimov
ženy: 1. Dolní Lhota, 2. Rokytnice
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Zprávy z knihovny
-

Soutěž O nejpilnějšího čtenáře

Připomínáme, že 30.září 2009 končí soutěž O nejpilnějšího čtenáře. Soutěží se ve dvou
kategoriích děti a dospělí. Na čtenáře, který si za toto období vypůjčí nejvíc knih, čeká velmi zajímavá
kniha.

-

Kniha mého srdce - 3. kolo hlasování!

Pro svou knihu z finálové TOP12 můžete hlasovat na webu nebo formou SMS ve tvaru
KMS mezera ČÍSLO KNIHY (např. KMS 1) na číslo 906 06 09, a také pomocí kuponů v zúčastněných
knihovnách.
Hlasování končí 30. Září 2009
1. Alchimista

Paulo Coelho

2. Babička

Božena Němcová

3. Co život dal a vzal

Betty MacDonald

4. Děti z Bullerbynu

Astrid Lindgren

5. Egypťan Sinuhet

Mika Waltari

6. Harry Potter

J. K. Rowling

7. Malý princ

Antoine de Saint-Exupéry

8. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslav Hašek
9. Pán prstenů

J. R. R. (John Ronald Reuel) Tolkien

10. Rychlé šípy

Jaroslav Foglar

11. Saturnin

Zdeněk Jirotka

12. Stmívání

Stephenie Meyer

Hlasovat můžete prostřednictvím hlasovacích lístků, které jsou k dispozici v naší knihovně nebo přímo
na stránkách: www.knihasrdce.cz

-

Pohádková noc

12. června strávilo 10 dětí, dvě
knihovnice a jedno strašidlo noc v knihovně.
Sraz nocležníků byl v šest hodin odpoledne
v knihovně.
Po zabydlení jsme si střídavě četli,
hráli hry a hádali hádanky. Po setmění šla
celá výprava hledat zakopaný poklad.
Poklad hlídaly bludičky a ukrutné strašidlo.
Děti se řídily pokyny a protože to byly děti
šikovné, zanedlouho měly poklad ve svých
rukou. Následovalo dělení kořisti a návrat do
knihovny.

Po občerstvení a odpočinku (děkujeme za ně
našim důchodkyním, které upekly dva plechy
výborných buchet) jsme si přečetli pohádku.
Děti ještě čekala stezka odvahy. Na jejím
konci byla schována sladká odměna, kterou po určité
době všechny našly. Po takové dobrodružné
procházce jsme všichni spali jako když nás do vody
hodí.
Blanka Fojtíková, knihovnice
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Pozvánky

TJ SOKOL Rokytnice pořádá v sobotu a v neděli
25. – 26. července 2009

ANENSKOU POUŤ
Program:
Sobota:
13:00 Memoriál Františka Baklíka
(Rokytnice, Šanov, Luhačovice B, Štítná B)
20:00 Taneční zábava se skupinou FOCUS rock
Neděle:
11:00 Mše svatá v místní kapli Sv.Anny
15:30 Fotbalové utkání starých pánů Rokytnice-Šanov
16:00 Taneční zábava s hudbou TRIO
Srdečně Vás zveme do zastřešeného kulturního areálu na hřišti.
Občerstvení zajištěno.
Program se uskuteční za každého počasí.

Obec Rokytnice a Obec Horná Súča si dovolují všechny pozvat na

9. ročník Mezinárodního česko – slovenského
setkání
na Peňažné
sobota 22.srpna 2009
od 14:00 hod.
Kulturní program
Hudba Chabovienka
Doprava a občerstvení zajištěno

Zlínský kraj poskytl na pořádání 9.ročníku
Mezinárodního česko – slovenského setkání
na Peňažné dotaci ve výši 20 000,- Kč.
Nad akcí převzal záštitu hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák
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Jablečná slavnost v Hostětíně
neděle 27. září 2009
Srdečně zveme na již 8. ročník tradiční slavnosti jablek, místních výrobků, řemesel a kultury.
Na návštěvníky čeká řemeslný
jarmark, přehlídka domácích
jablečných moučníků, výstavka
regionálních odrůd ovoce,
ovocnářské poradenství a další
atraktivní a zábavný program hudba, folklórní vystoupení,
divadelní představení a
muzicírování cimbálové muziky.
Dospělí i dětští návštěvníci se
mohou zapojit do her, soutěží,
putování po sochách či vyhrát ceny
v bohaté tombole. Jedinečným
občerstvením při této akci je čerstvý
jablečný mošt, ale i další
pochutiny. Po celý den budou
probíhat exkurze do moštárny,
pasivního domu, biomasové
výtopny a dalších ekologických
projektů v obci. Slavnost pořádá
Občanské sdružení Tradice
Bílých Karpat a Ekologický institut
Veronica v úzké spolupráci s
obcí Hostětín a mnoha dalšími
partnery.

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – podzim 2009
Muži
Dat
9.8.
16.8.
23.8.
30.8.
6.9.

Dorost

Oddíl
Začátek Odjezd Hřiště
Dat
16.30 vlastní V Šanov
16.30
D Štítná n. Vl.
B
14.00 13.00
V Drnovice
22.8.
SO
16.30
D Vysoké Pole 30.8.
16.30

13.9.
20.9.

16.00
16.00

27.9.

15.30

15.30

V

D
15.15
V

4.10.

15.30

11.10.

15.00

18.10.
25.10
1.11.

14.00
14.00
13.30

14.30

D
V
D

13.00
12.30

V
D
V

Hřivinův
Újezd
Mirošov
Vlachovice
B
Pozlovice

Žáci

Začátek Odjezd Hřiště

16.30

15.30

14.00

Oddíl

V

Bratřejov

D

Dat

Začátek Odjezd Hřiště

6.9.

14.00

13.00

V

Vysoké
P ol e
Biskupice

13.9.
20.9.

13.30
13.30

D
V

Újezd
Poteč

13.9.
20.9.

13.30
volno

12.30

V

Brumov

12.30

27.9.

13.00

Slopné

26.9.SO

13.00

12.00

V

Sehradice

Jasenná

4.10.

10.00

D

10.10.SO

12.30

11.30

V

Vysoké
P ol e
Újezd

18.10.
25.10.

15.30
10.00

14.30

V
D

Dolní Lhota
Biskupice

D
Biskupice

3.10.
SO

15.30

14.30

V

Luhačovice
B
Smolina
Nevšová
Návojná
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e-mail ou-rokytnice@seznam.cz

