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9. ročník

Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
Začátkem-li listopadu sněží,
ěží, mívá sněh
sn pak často výšku věží.
Rok se s rokem sešel a znovu nastává podzimní čas. Krásné
barvy přírody doprovází jak neobvykle teplé počasí,
po
které ráno střídají
mrazíky, tak také sněhová
hová kalamita.
Po sklizni úrody se lidé těší
ší na zasloužený odpočinek.
odpo
Dlouhé večery si
zpříjemňují
ují u dobré knihy, u př
přátel nebo jen tak u televize. Všichni
společně vzpomínají na své příbuzné,
říbuzné, kteří
kte už nejsou mezi námi.
Podle lidové víry prý v předvečer
př
svátků „dušiček“ vystupují duše
zemřelých na jednu noc z očistce,
istce, kde v plamenech pykaly za své hříchy.
V Čechách v ten večer
er plnil hospodář
hospodá lampu máslem místo olejem, aby si
dušičky mohly spáleniny, způsobené
sobené očistcem
o
natřít a trochu ochladit.
Na den svátků Všech svatých se peklo pečivo
pe
– housky ve tvaru hnátů,, položených křížem,
k
kterým se
říkalo „kosti svatých.“
(Úryvek z knihy Lidové obyčeje
eje a nápady pro šikovné ruce – Podzim)

Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vás v krátkosti informoval o dění v naší obci.
Jak jste si mohli povšimnout, byly ukončeny
ukon
práce na stavbě Rekonstrukce chodníku od obecního
úřadu
adu po základní školu. Dílo bylo předáno
p edáno obci formou písemného protokolu ke dni 31.7.2009 a
v současné době plně slouží široké veřejnosti.
ve
V trase chodníku byly rovněž
ěž odstraněny
odstran
telefonní
sloupy a nadzemní vedení. Tady se patří poděkovat firmě Telefónica O2, která práce na zrušení
sloupů i vedení provedla plně
ě ve své režii, stejně
stejn jako práce spojené s uložením podzemního
podze
kabelu a
domovních telefonních přípojek.
Na Kochavci byla odbornou firmou realizována stavba přístřešku
p
ešku nad pódiem na výletišti.
Přístřešek
ešek byl postaven dle schválené projektové
projektov dokumentace. Cena díla je 99 110,-Kč. Rovněž
elektroinstalační práce v areálu výletiště,
výletišt včetně revizní zprávy elektro, prováděla
ěla odborná firma. Cena
těchto prací byla 42 373,- Kč. Téměř
Tém současně s posledním zatlučeným hřebíkem
řebíkem za
začaly „známé
firmy“ šířit po obci řeči,i, že to bylo předražené
p
a že by se to dalo postavit svépomocí
svépomoc „ za polovičku“.
Šiřitelé těchto řečí by si měli
ěli uvě
uvědomit,
domit, že práce pro obec na zakázku takovéhoto rozsahu m
může
provádětt pouze odborná firma, která je garantem provád
prováděných prací. Kdo by byl zodpovědný
zodpov
za úraz
v případě stavby svépomocí, či případný
př
úraz způsobený
sobený neodborným provedením elektroinstala
elektroinstalačních
prací?
V měsíci srpnu byla opravena místní komunikace na Kochavec turbo metodou.
m
Náklady na
opravu byly 33 415,- Kč.
V současné době probíhají stavební práce na akci Oprava lesní cesty v Hájku. Práce jsou
koordinovány tak, aby stavba byla připravena
p
ve stanoveném
m termínu k převzetí zástupci
poskytovatele dotace – Státnímu zemědělskému
zem
intervenčnímu fondu. Protože se jedná o peníze
z fondů EU, musí každý příjemce
íjemce dotace akci zaplatit ze svého rozpočtu.
rozpo
Po realizaci a kontrole
provedených prací jsou příjemci
íjemci dotace tyto prostředky
prost edky vráceny. Jelikož se jedná o částku 2,5 milionu,
kterou v současné době obec nedisponuje, musíme vyřídit
vy
krátkodobý úvěrr do doby než nám bude
vyplacena dotace
Do konce roku chceme
eme ještě
ješt realizovat opravu místní komunikace Ke Mlýnu.
Záměr s úpravou koryta Rokytenky
kytenky byl oddálen poměrně složitým „papírováním“ při
p vyřizování
povolení na realizaci této akce. Nadále rovněž
rovn probíhá vyřizování
izování stavebního povolení na stavbu
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Stavební úpravy silnice III/49518, Rokytnice. Jedná se o úsek státní silnice od Lesíka po most u
obecního úřadu. Tato akce by měla být realizována v příštím roce.
V minulých měsících jsme rovněž podali několik žádostí o dotace. Zatím nám byla přidělena
dotace ve výši 58 259,-Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci na zřízení kontaktního místa
v projektu CZECH POINT. Prostředky budou použity na dovybavení obecního úřadu technikou
potřebnou ke zkvalitnění kontaktního místa. Žádost byla podána v souladu s Integrovaným operačním
programem (IOP) pro období 2007 – 2013. Rovněž z IOPu očekáváme přidělení dotace ve výši
188 000,- Kč na projekt „Územní plán Rokytnice.“ Zatím poslední žádost o dotaci na zateplení budovy
školy jsme odeslali na Státní fond životního prostředí ČR. Zde se jedná o projekt v celkové výši
2 000 000,- Kč, kdy v případě přidělení dotace, bude provedena výměna oken, zateplení fasády a
stropu školní budovy.
Většina občanů určitě zaregistrovala „zmizení“ telefonní budky v Rokytnici. Tento veřejný
telefonní automat (VTA) byl demontován i přes snahu obecního úřadu, aby byl VTA v Rokytnici
zachován. Nebylo v našich silách zrušení automatu zabránit. Pracovnicí firmy Telefónica O2 mně bylo
sděleno, že k demontáži VTA došlo hlavně z ekonomických důvodů, když tržby za poslední půl rok
nepřesáhly 100,- Kč měsíčně.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří provádějí úklid veřejných prostranství,
včetně údržby zeleně, před svými domy a nemovitostmi. Není v silách obecního úřadu, aby udržoval
veškerá veřejná prostranství a veřejné plochy.
Antonín Goňa, starosta

-

-

-

-

-

-

ZO Rokytnice na svém XXXI. mimořádném zasedání, konaném dne 20.7.2009 mj.:
schválilo zprávu o hospodaření obce Rokytnice za období 1 – 6/2009
rozhodlo, na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního
hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky zadané dle § 18 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb (VZ malého rozsahu) na veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava lesní
cesty Hájek v k.ú. Rokytnice u Slavičína“ takto : zakázku bude realizovat firma EUROVIA CS,
a.s., závod Zlín za cenu 3.080.068,- Kč
schválilo přidělení neinvestičního finančního příspěvku v celkové výši 10.408,- Kč,
který je určen na :
a) výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní
úmyslná těžba) ve výši 9.928,-Kč
b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu ve výši 480,-Kč
schválilo Dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi
Policií ČR – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Obvodní oddělení Slavičín a
Obcí Rokytnice
ZO Rokytnice na svém XXXII. zasedání, konaném dne 4.9.2009 mj.:
schválilo rozpočtová opatření č.1/2009
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2009 – 2010
udělilo výjimku ZŠ a MŠ Rokytnice dle § 6 školského zákona
schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí –
název projektu: Zateplení objektu školy č. 100
pověřilo starostu a místostarostku vyřízením úvěru, který bude použit k profinancování stavby
Oprava lesní cesty v Hájku
souhlasilo s provedením opravy komunikace Ke Mlýnu a pověřuje starostu zajištěním všech
potřebných dokumentů k provedení stavby
souhlasilo s provedením terénních úprav na návsi a pověřuje starostu zajištěním všech
potřebných dokumentů k provedení stavby
schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí –
název projektu – Revitalizace nádrže Hajnice, Rokytnice
schválilo sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který naleznete na webových
stránkách obce
schválilo částku ve výši 500,- Kč + úhradu energií, za pronájem prostor ve II. nadzemním
podlaží Společenského domu č.p. 41. Společenské složky a organizace z Rokytnice jsou od
těchto poplatků osvobozeny
rozhodlo nepronajmout pozemky v lokalitě „Pod Kopcem“, žadatel J. Moudřík, Rokytnice 32
souhlasilo s opravou a doplněním veřejného osvětlení před domem č. 150 v ulici u hřiště
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Obecní úřad informuje
-

Kalendář společenských
enských a kulturních akcí na rok 2009
 14.11.
Hodo zábava – Focus (Hospůdka za lávkou)
Hodová
 21.11.
Setkání s důchodci (Hospůdka za lávkou)

5.12.
Rozsvícení vánočního
váno
stromu

-

Provozní doba ve sběrném
sb
dvoře
00
00
Pondělí
9. – 12.
00
00
Středa
9. – 12.
00
00
Každou lichou sobotu :
9. - 11.

00

00

13. – 17.
00
00
13. - 17.

Společenská kronika

Blahopřejeme
Dne 24.10.2009 se dožívá 80 let života pan Josef Argaláš z Rokytnice čp. 27.
K jeho kulatému jubileu mu hodně
hodn zdraví a Božího požehnání přejí
ejí jeho nejbližší.

Dne 22.9.2009 se dožila krásných 80. let paní Marie Skočovská..

Jen jednou v roce přijde
ijde den,
slavnější
jší než všechny jiné,
v němž se pak člověkk zamyslí,
jak život rychle plyne.

Ať se ještě mnohý rok
k těm Tvým létům
létů přidá,
štěstí,
stí, zdraví, v pohodě
to všechno aťť se střídá.
st

Toto Ti přejeme
př
k Tvým krásným 80. narozeninám.
Manžel Miloslav, syn Miroslav s rodinou, syn Jenda s rodinou a dcera Helenka s rodinou

Vzpomínáme

Dne 3.9.2009 by se dožila 70 let paní Marie Slováčková,, Rokytnice 103.
S láskou vzpomínají manžel Emil, synové Milan a Petr a dcera Marie s rodinami.
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Zprávy z knihovny
Soutěž O nejpilnějšího čtenáře
V období 1.dubna až 30.záříí 2009 probíhala v knihovně Rokytnice soutěž O nejpilnějšího
nejpiln
čtenáře.
Umístění čtenářů v kategoriích:
Dospělí
1.
Jaroslav Goňa
2.
Františka Zimáčková
3.
Marta Horalíková

Děti
1. Johana Slováková
2.-3. Petra Slováčková
2.-3. Markéta Hamalčíková
íková
Vítězové obdrží zajímavé knižní ceny.

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

SVĚTÝLKA
SV TÝLKA VE TMĚ
TM
Chcete se pobavit..? zasmát.?....
a trochu se bát?..
Pokud ANO, tak přij
ijďte
ij te

v pátek 30. Října
íjna 2009 do místní knihovny v Rokytnici.
Rokytnici.
Program: Dýňový
Dý ový průvod
pr vod 19:30
Výstavka dýni

Dýni si můž
m žete vydlabat doma nebo s námi od 18:30 hodin v knihovně☺
knihovn ☺.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Zprávy z Obecní knihovny Kochavec
V letních měsících
sících probě
proběhla v knihovně na Kochavci revize knižního fondu, kterou v rámci
regionálních knihovnických služeb provedla p. Zvoníčková,
Zvoní ková, pracovnice Místní lidové knihovny ve
Štítné nad Vláří.
í. Revize probíhá vždy po pěti
p
letech a má zjistit celkový počet
čet svazků
svazk v knihovně.
V součastné době máme 1572 knih, z toho:
Beletrie pro dospělé: 907
Beletrie pro děti: 381
Naučná literatura pro dospělé:
lé: 223
Naučná literatura pro děti: 61
O prázdninách došlo i na malé technické úpravy. Byly nově
nov nalakovány
alakovány regály a pořízeny
po
nové menší závěsné regálky. V průběhu
prů
tohoto měsíce bude k dispozici nový říjnový výměnný
vým
soubor,
který dodává Krajská knihovna ve Zlíně.
Zlín Spolu s knihovnou v Rokytnici jsme se také zapojili do
celonárodní ankety o nejoblíbenější
nejoblíbeně knihu - Kniha mého srdce.Více informací nejenom o nás můžete
m
najít na webových stránkách www.knihovnarokytnice.wz.cz.
www.knihovnarokytnice.wz.cz

……………………………………………………………………………………………………………………….

Kniha mého srdce
– zvítězila humoristická kniha Zdeňa
Zde Jirotky

Saturnin,
druhé místo patří Babičce Boženy Němcové
N
a třetí se
umístil Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho
Saint
V televizní anketě hlasovalo 322 780 čtenářů.
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Zprávy ze školy
PODZIM
Jitka Dolejšová
Obloha je šedivá
jak kožíšek myšky,
veverky si na zimu
schovávají šišky.

Listí už je na zemi,
dělá cesty zlaté,
d
po nich podzim přichází:
p
př
„Tak tady mě máte!“

Jak ten čas letí?
Tak jako ve všech školách nastoupili i žáci naší ZŠ a MŠ Rokytnice do nového školního roku v úterý
1. září.
í. Sice už máme jeden krásný měsíc
m
za sebou, ale já bych se přesto
esto ráda vrátila k organizaci již
běžícího roku.
První
ní školní den usedlo do lavic v naší Základní škole v Rokytnici 18 žáčků 1. – 4. ročníku, kteří jsou
rozděleni do dvou tříd. V první třídě
tř
vyučuje p. učitelka
itelka Mgr. A. Furmanová děti
dě 1. a 2. ročníku a
žákům 3. a 4. ročníku se bude věnovat
vě
po celý školní rok p. učitelka Zdeňka
ka Bartlová, která pracuje
také jako vychovatelka školní družiny. V mateřské škole i nadále vyučují p. učitelky
čitelky D. Žálková a J.
Vilímková. O výbornou stravu se po celý rok postará p. Hana Sukaná a školnicí
školnicí naší školy zůstává
z
p.
Eva Hyžíková.
Co nás letos čeká?
V mateřské škole proběhne
hne výchovně
výchovn vzdělávací činnost podle Školního vzdělávacího
lávacího programu „Já a
moje školička“,
ka“, který je dále rozdělen
rozd
na měsíční
ní témata a týdenní podtémata. Jako každoro
každoročně
budou předškolní děti plnit přes
řes
es víkend své domácí „úkoly“ vztahující se k danému týdennímu
podtématu do „Úkolníčku“. V základní škole se nadále vyučuje
vyu
dle ŠVP „Čarovný
arovný rok ve škole“.
A co se už událo?
V pondělí 21. září za překrásného
ekrásného slunečného
slune
počasí podnikla
a celá škola a školka vlastivědnou
vlastiv
vycházku na Kochavec, a to pěšky.
ěšky.
šky. A navíc vyzbrojena dobrou náladou! Na první zastávce jsme se
museli trochu občerstvit
erstvit a na dalším stanovišti měly
m
dětiti možnost si zazávodit. Po celou dobu jsme
obdivovali krásu okolních lesů,
ů, zkrátka celou podzimní přírodu
p írodu do všech barev malovanou. Na
Kochavci nás už očekával
ekával Vítek Polách a jeho maminka, která byla tak hodná, že všechny školáky,
školáčky a také p. učitelky
itelky povozila na svém koníkovi Vikymu. Připravila
P
pro děti
ěti sladké pohoštění
pohošt
a
malý ohýnek, takže jsme měli
ěli možnost si opéct špekáčky,
špeká
jen tak si v trávě posedět
posed nebo i poležet,
pohrát si na pískovišti …. zkrátka bylo to příjemně strávené podzimní sluníčkové
kové dopoledne. Zpáteční
cestu jsme absolvovali autobusem,
tobusem, jelikož únava byla
by znát na všech. Touto cestou bych chtěla
cht
ještě
jednou poděkovat
kovat p. R. Poláchové.
V tomto zářijovém týdnu jsme
e si pro všechny děti
d připravili společné
né veselé malování na téma:
„Sklízíme plody podzimu“. Oslava
„Jablíčkového
kového dne“ se na naší škole
stala již tradiční součástí
ástí školního
roku. Nejinak tomu bylo i v pátek 25.
záříí 2009. Celému podzimnímu dni
předcházely přípravy
ípravy dekorací, ozdob
a malby výkresů našich žáčků.
ů. To vše
v jablíčkovém stylu. Do příprav
říprav se
zapojily dokonce některé
které maminky,
které se jako
ko loni pochlubily svými
ovocnými koláči a ruku k dílu přiložilo
řiložilo i
počasí, které nám přichystalo
ichystalo opravdu
krásné slunné odpoledne. Děti
Dě se
představily
edstavily maminkám na školním
dvorku s krátkým programem písniček,
písni
básniček a říkanek.
íkanek. Následovalo vyhlášení vítězů
vít
o nejlepší výtvarnou práci ve třech
t
kategoriích
(mimochodem cenu útěchy
chy obdrželi všichni soutěžící)
sout
a ochutnávání maminčiných
iných výborných dezertů.
dezert
Pro děti byly připraveny
ipraveny sportovní sout
soutěže na školním hřišti
išti a tomu všemu korunoval táborák, nad
kterým jsme si tentokrát opekli místo
špekáčků jablíčka.
A jen tak v rychlosti – co nás čeká v říjnu?
Policie České republiky nabídla našim velkým i malým školákům
školák
besedu s názornými ukázkami, takže
se všichni již těšíme,
šíme, co si pro nás policisté připraví.
p
Na určitě zajímavé
ajímavé dopoledne jsem pozvala celou
Základní a mateřskou
skou školu Šanov.
15. října si zajedeme s našimi mateřáčky
mate
do Slavičína na pohádkové představení
ředstavení „Ukradené
sluchátko“ a na pátek 23. října
íjna máme p
připraven pro všechny děti projekt „Dýňový
ový den“ … a budeme se
těšit
šit na další školní i mimoškolní aktivity v následujících měsících.
V závěru chci popřát
át veselé hraní mateřákům,
mate
samé jedničky školákům,
m, pracovní pohodu celému
kolektivu MŠ a ZŠ Rokytnice a věřím,
věř
že je před námi devět měsíců radostné práce. A Vám všem přeji
krásný zbytek babího léta.
Dana Žálková, ředitelka školy
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Peňažná 2009
Předposlední
edposlední sobotu v srpnu
jsme se sešli již po deváté na československé hranici na tradičním
tradi
Setkání
na Peňažné.
ažné. Letos poprvé jsme zmokli,
což se odrazilo i na účasti,
ú
nebyla tak
hojná jak bývá zvykem. Přes
P
všechny
strasti s počasím
asím byla nálada výborná.
Chabovience jsme narychlo vybudovali
přístřešek a déšťť nikomu nevadil.
Tradiční soutěžení
žení bylo zredukováno
pouze na dvě soutěže
soutě - přetahování
lanem mužů,, které skon
skončilo jako vloni
2:0 pro Moravu a pivní štafetu.
štafetu
Hejtmana Zlínského kraje pana MVDr.
Stanislava Mišáka, který převzal
p
nad 9.
ročníkem Setkání na Peňažné
Pe
záštitu,
zastoupil jeho statutární náměstek
nám
pan
Libor Lukáš.
Řada účastníků setkání
etkání využila příležitosti
př
k přátelskému a bezprostřednímu
ednímu popovídání si s panem
náměstkem o běžných problémech
problémec obyčejných lidí.
Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům
úč
m za podporu této akce a také dobrovolníkům,
dobrovolník
kteří se
zasloužili o bezproblémový průbě
ůběh letošního ročníku. Zároveň Vás zveme na jubilejní 10.ročník,
10.ro
který
se uskuteční v sobotu 21.srpna 2010.

Výstup na Rysy
Letošní
turistická sezóna se
opravdu
vydařila.
Zlatým hřebem se stala
výprava do Vysokých
Tater uskutečněná o
druhém
zářijovém
víkendu.
Po
řádné
aklimatizaci
v novém
prostředí, Tatranské
Štrbě,
za
jasného
sobotního rána skupina
čítající 13 osob vyrazila
na náročný výstup.
Nelehkým cílem byl
slovensko-polský vrchol
Rysy,
který
na
slovenské
straně
dosahuje až 2499,6m
nadmořské výšky.
Trasa
vycházela od Štrbského
plesa
k prvnímu
záchytnému bodu –
Popradskému plesu. Odtud začalo
čalo
alo stoupání do Mengusovské doliny a dále se podél Žabího potoka
chodníčkem lemovaným kosodřevinou
řevinou
evinou dostáváme až do kotliny Žabích ples. Následuje strmější
strm
úsek
s řetězy
zy a kamenitý chodník nás v četných serpentinách dovede až k Chatě
ě pod Rysy. K vrcholu
zbývá ještě 300 výškových metrů
metrů, a tak po nutném občerstvení pokračujeme
ujeme ve stopách Lenina na
vrchol. Ten, podle někdejších
kdejších skalních příznivců,
p
měll tuto trasu zdolat dokonce na kole.
Ze sedla Váha se táhne šňůra
ra turist
turistů až k vrcholu, odměnou
nou za namáhavý výstup je fascinující pohled
do údolí. Tato destinace se těší velké oblibě
oblib zejména kvůli vidině úchvatných panoramatických snímků
snímk
Vysokých Tater a ty přii dobré viditelnosti opravdu stojí za to.
Třetí
etí a poslední den strávený na Slovensku byl zahájen rekreační
rekreační procházkou kolem
Štrbského plesa a přilehlého
ilehlého okolí, pak pokračoval
po
návštěvou
vou aquaparku s relaxa
relaxačními bazény.
Nezbývá než se těšit
šit na další pokra
pokračování.
Gabriela Pinďáková
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Říjnová
íjnová sněhová
sn
nadílka - Kochavec
Českou
eskou republiku zasáhla sněhová
sn
kalamita.. U nás nejvíce postihla
Kochavec. Od 15
5. do 17. října 2009
napadlo na Kochavci 20 cm mokrého
sněhu. Ještě
ě olistěné
olist
stromy se
nebezpečně nakláněly
naklán
nad vozovkou
a pod tíhou sněhu
ěhu se lámaly.
Pracovníci obecního úřadu
ú
nebezpečné větve
ětve z cesty postupně
odklízeli. Zasahovali také členové
místního SDH.

Společenský dům 1. patro

Obecní úřad
ad Rokytnice nabízí
možnost
pronájmu
1.patra
Společenského domu čp. 41.
K dispozici je malý sálek s kapacitou 40
míst a vybavená kuchyň
ň s lednicí.
Sociální zařízení
ízení je v přízemí
Společenského domu. Prostory jsou
vhodné zejména k pořádání
ádání rodinných
oslav.
Cena za pronájem je 500,500, Kč
plus spotřebované energie.

PODĚ
PODĚKOVÁNÍ
PANU STAROSTOVI
Dne 1. září tohoto roku se dostala naše rodina ne vlastní vinou do velmi nepříjemné
nep
situace,
zůstali jsme bez vody. Jistě si umíte představit,
p
co to znamená pro rodinu s dětmi.
ětmi. Obrátili jsme se na
pana starostu Antonína Goňu
u o radu, jak postupovat p
při řešení
ní tohoto problému. Je třeba
t
říci, že jeho
lidský přístup
ístup jsme opravdu ocenili. Díky jeho okamžité pomoci a také díky pochopení firem, které
jsme společně s panem starostou požádali
po ádali o neodkladné provedení prací, se podařilo
poda
ve velmi krátké
době dodávku vodyy obnovit. Tímto bychom chtěli
cht panu Antonínu Goňovi poděkovat.
ěkovat. Přesvědčil nás,
že je člověkem
kem na pravém místě a problémy občanů
ob
Rokytnice mu nejsou lhostejné.
Jana a Petr Slovákovi
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Pozvánky

Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice
pořádá

v sobotu 14. listopadu 2009
v sále Hospůdky za lávkou

HODOVOU ZÁBAVU
začátek ve 20:00 hodin

hraje skupina FOCUS ROCK
Občerstvení zajištěno.

Srde
Srdečně
zvou pořadatelé.

Obecní úřad
řad a Sdružení pro občanské záležitosti v Rokytnici
si dovolují pozvat všechny seniory

v sobotu 21. listopadu ve 14.00 hodin
do sálu „Hospůdky za lávkou“ na

K tanci a poslechu zahraje pan

Alois Strnad z Hrádku nad Vláří .
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

srde
srdečně
zve všechny občany na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
VÁNO NÍHO STROMU
v sobotu 5.prosince 2009.
Začátek v 16:30 hodin.

Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce. Vydává obec Rokytnice. Neprošlo jazykovou úpravou.
Registace: MK ČR
R E 107 76. Toto číslo
č
vyšlo 20.10.2009. Redakční
ní rada: Mgr. I. Filáková, B. Fojtíková, V. Urbanová
Tel.: 577 343 652

Tel./Fax.: 577 310 172

Internet: www. rokytnice.org
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