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Svatý Prokop, kořen dokop.
Svatá Markéta velí –
lidé okopávejte zelí.
Kolik mračen na Jakuba,
tolik sněhu v zimě.
O svaté Anně žitečka se nažne.

Znovu jsou tady letní prázdniny, období, které by mělo být převážně odpočinkové. Řada z nás je chce
trávit někde u vody, ale bohužel počasí je vrtkavé a letní horké dny se střídají s deštěm.
Proto není divu, že k počasí se vztahuje i několik lidových pověr a to převážně k letním bouřkám:
Žene-li se bouřka, lidé zatínají sekeru do země proti té stráně, odkud bouřka jde, tím prý se bouřka jinam obrátí.
Když se chytne od blesku, oheň se neuhasí než mlékem od černé krávy.
Kdo nechce mívati bolení v zádech - při první bouři se válí po zemi.
Když padají kroupy, vezmou se tři a vhodí se do ohně, aby nepotloukly úrodu.
Když je žena spravedlivá kroupu mezi zuby rozskřípe, tak přestanou padat.
K létu patří i toulání po lesích a horách, takže tady je i několik méně známých pověr:
Uzříš-li očima hřib, neporoste, nýbrž zaschne.
Přeběhne-li veverka přes cestu, znamená to štěstí, pak-li zajíc, neštěstí.
Dáš-li si olšový list do obuvi, neunavíš se v chůzi.
(Úryvky: F. Bartoš; Moravský lid)
Vážení spoluobčané,
v dnešním krátkém úvodníku bych Vás rád seznámil s aktuálním stavem významnějších akcí, které
v současné době probíhají, nebo které chystáme.
V nejbližší době budou zahájeny práce na stavbě „Oprava místní komunikace Malá strana“. Současně
probíhá výběrové řízení na stavbu komunikace k 8-mi RD v lokalitě Lůžek. Zastupitelstvo obce rovněž schválilo
částku ve výši 340.000,- Kč na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, která
jsou potřebná na akci odkanalizování Horňanska. Již je připravena smlouva se společností VAK Zlín, která
zajišťuje finanční spoluúčast této společnosti na přeložce vodovodního řádu v dotčené oblasti. Projekční práce
probíhají tak, aby bylo započato s realizací odkanalizování v příštím roce. Máme vypracovánu projektovou
dokumentaci na opravu místní komunikace od paní Poláštíkové po nemovitost Kovaříků. Zde čekáme na
vyjádření příslušných orgánů, která jsou potřebná pro vyřízení stavebního povolení. Nemalé finanční prostředky
stále vynakládáme na odkup, případně směnu pozemků pod místní komunikací na Kochavec, jak v katastru
Rokytnice, tak v katastru Kochavce. Do penzionu na Kochavci jsme zakoupili 10 stolů a 40 stoliček v ceně
66.300,- Kč, které jsou umístěny ve společenské místnosti penzionu.
Zejména kvůli případné identifikaci pachatelů různých přestupků a krádeží nebo jejich dopravních
prostředků zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení kamerového systému v ceně 36.000,- Kč. V obci jsou umístěny
dvě kamery, které nepřetržitě monitorují prostor před obecním úřadem, hasičskou zbrojnicí a obchodem a dále
náves a komunikaci směrem na Šanov a na Kochavec. Kamery nejsou v žádném případě nasměrovány do
soukromých dvorků a zahrad, zabírají výhradně veřejná prostranství a komunikace.
Čas od času navštíví naši obec obchodníci s lesními pozemky. Po těchto podnikatelích zůstanou v našich
lesích jen paseky a rozbité cesty. Pokud někdo z vlastníků lesa uvažuje o jeho odprodeji, může se obrátit na
obecní úřad. Zde mu budou, ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy, poskytnuty informace o výhodnosti
či nevýhodnosti prodeje, případně o různých problémech, které jsou spojeny s prodejem lesa.
Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na společenské akce, které se uskuteční v červenci a v srpnu.
Program těchto akcí je zveřejněn na jiném místě zpravodaje. Přeji všem příjemně prožitou dovolenou a dětem
hezké prázdniny.
Antonín Goňa, starosta
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Cena lesa a změny vlastnictví lesních porostů
V letech devadesátých byly drobným vlastníkům lesa navráceny lesní majetky. Na tuto skutečnost
zareagovali různé nově vznikající společnosti, které v rámci prostoru tržní ekonomiky začali rozvíjet a praktikovat
ekonomické aktivity v lesích, mnohdy bohužel na hranici nebo za hranicí v aktuální době platné legislativy. V roce
1995 byl pod č. 289/1995 Sb. přijat nový lesní zákon, který s mnoha menšími novelami platí doposud. Městský
úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí od roku 2002 vykonává státní správu lesů na katastrálních
územích v rámci obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky na ploše cca 13 000 ha lesních pozemků.
Z této výměry drobní vlastníci lesa hospodaří cca na 3300 ha lesních pozemků o celkovém počtu 5500 drobných
vlastníků lesa. Odbornou správu lesa těmto drobným vlastníkům vykonávají zaměstnanci s.p. Lesy České
republiky se sídlem v Luhačovicích, tzv. revírníci.
Na požádání pana starosty Antonína Goni, si Vás jako drobné nebo větší vlastníky a spoluvlastníky lesů ve
Vašem a okolních katastrálních územích s ohledem na dřívější negativní zkušenosti ve věci prodeje a
vlastnických změn dovoluji oslovit a částečně ozřejmit problematiku stanovení ceny lesních pozemků s ohledem
na změny jejich vlastnictví.
Tržní a úřední ceny lesa – dva pojmy.
Současně platný způsob zjištění ceny lesního porostu je pro účely majetkových daní, nejen nevhodný, ale
metodicky i nesprávný, neboť nezahrnuje hodnotu nákladů na zajištění lesního porostu do zjištěné ceny. Na
rozdíl od vydavatelů oceňovací vyhlášky si tuto chybu okamžitě uvědomili investoři, kteří oprávněně snižují
zjištěnou cenu lesního porostu o hodnotu těchto nákladů, neboť pro ně hodnota vytěženého dříví nepředstavuje
jen výnos, ale průběžnou nákladovou položku pro zalesnění a péči o nezajištěné lesní porosty. Koupit mýtní
porost za zjištěnou cenu může jen ten, kdo neuvažuje o zalesňovací a zajišťovací povinnosti. Zákon o oceňování
majetku neumožňuje ocenění lesa jako nedílného celku lesního pozemku a lesního porostu klasickým výnosovým
způsobem.
Co je tržní hodnota lesa ?
Nebo také: cena obvyklá, nebo cena obecná, obchodovatelná - představuje částku, za kterou se srovnatelné lesy
obvykle prodávají. Každý prodávající by tuto cenu před vlastním stanovením nabídkové prodejní ceny měl znát.
Jde o odborný výpočet možné ceny kupní (sjednané). Nemusí ještě představovat konečnou cenu, která se objeví
v kupní smlouvě. Kupní ceně by se měla reálně přibližovat.
Zjistí se odbornou analýzou a výpočtem, s porovnáním průměrných cen již zrealizovaných srovnatelných prodejů.
Přitom nebereme v úvahu případy, ve kterých mohla být cena ovlivněna mimořádnými okolnostmi, např. finanční
tísní prodávajícího, užším vztahem mezi prodávajícím a kupujícím nebo zvláštním zájmem kupujícího.
Tržní cena je konkrétní výsledek konkrétní tržní transakce mezi prodávajícím a kupujícím v konkrétním místě a v
konkrétním čase. Ve většině případů se od ceny úřední značně odlišuje.
Co je úřední cena lesa ?
Aktuální číslo vyhlášky, podle které se stanovuje cena trvalých porostů – lesních porostů - je 387/2011 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Používá se pro:

Majetkové převody (změna vlastnictví)

Dělení podílového a bezpodílového spoluvlastnictví

Zjištění základu daně (daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí)

Škody a újmy (vyvlastnění, odškodnění a náhrady škod)

Práva (věcná břemena, stanovení výše nájemného, myslivost)

Majetkové výpočty (podnikatelské záměry, výnosovost majetku, zjištění změny hodnoty lesních aktiv,
vývojové trendy), Zařazení lesních porostů (biologických aktiv) do finančního účetnictví

Soudní a notářské poplatky, Zástava (ručení za hypotéky a úvěry), Pojištění majetku, Vyvolávací cena
pro dražby, Národní účty

Environmentální účetnictví – zásoba přírodního kapitálu, Zpracování cenových map
Slouží také majiteli k vytvoření velice hrubé vlastní představy o ceně prodejní. České úřední ceny lesa
převyšují skutečné ceny tržní v průměru o desítky až stovky procent. Tato skutečnost značně ovlivňuje každý
obchodní případ a často se stává, že ke změně vlastnictví nedojde vůbec, nebo obchod probíhá při postupném
snižování prodejní ceny několik let. Majitel lesa velmi nerad ustupuje od úřední ceny, kterou mu stanovil soudní
znalec. Navíc výše úřední ceny může být v případech dědění, darování nebo prodeji lesa právem vnímána jako
nespravedlnost, protože tato částka je ve většině případů základem pro majetkové daně.
Pro investora nehraje úřední cena žádnou roli a při rozhodování kam vložit kapitál na ní nebere zřetel.
Vždy se řídí výpočtem tržní hodnoty lesa.
Úřední ceny nemají časovou ani místní vazbu na situaci na trhu s lesními pozemky.
Nákladové a výnosové ceny použitých pro současné úřední oceňování jsou zastaralé a odpovídají situaci před
rokem 1994. Mezi tím došlo k nárůstu cen dříví pouze cca o 15-20 %, ale nákladovost výroby vzrostla o více jak
70%. Dále existuje rozdílnost výše úředních cen lesních porostů při možnosti různého způsobu oceňování v
rámci jedné vyhlášky a rozdíly mezi některými vyhláškami.
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Rozvoj trhu s lesním majetkem
Celý rozvoj trhu s lesním majetkem značně komplikuje nesoulad mezi zjištěnou úřední cenou a cenou
tržní (sjednanou) Podle zákona o cenách jsou ceny zjištěné – (oceněné soudním znalcem) určeny k jiným účelům
než přiblížení se k prodejní tržní ceně. Jsou především základem daně z převodu nemovitostí, která je hrazena
prodávajícím. U mnohých prodávajících tak vzbuzují mylné představy o hodnotě jejich majetku. Ne každý vlastník
lesa uzná, že zájemce o koupi lesa nabízející řádově nižší cenu než je cenu zjištěnou není podvodník, ale reálně
uvažující investor.

Jak je z výše uvedených skutečností zřejmé, problematika prodeje lesa je problematikou
specifickou a poměrně složitou. Proto je nanejvýš vhodné si o takovém záměru zjistit co nejvíce
informací. Vlastník lesa má možnost se o náležité informace obrátit na svého odborného
lesního hospodáře popř. přímo na obecní úřad, který svého lesního hospodáře má placeného
nebo využít již placených služeb některých advokátních kanceláří. Prodej by neměl být
realizován v tísni a unáhleně, jelikož se ze strany prodávajícího jedná o nezvratný akt, ovlivňující
i vztahy s vlastníky lesních pozemků v okolí majetků realizovaným prodejem. Lesní hospodářská
osnova jako nástroj vlastníka lesa, která je k nahlédnutí nebo převzetí vyhotovována místně příslušným
orgánem státní správy lesů vlastníku lesa, slouží vlastníku lesa nejen jako vodítko ve věci jak ve svém
lese řádně hospodařit, ale je i odborným podkladem pro soudního znalce ve věci stanovení tržní ceny
lesního pozemku a porostů na něm rostoucích.
Lubomír Častulík, Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí
státní správa lesů ( tel. 577311102 )
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ZO Rokytnice na svém XXXII. zasedání, konaném dne 28.3.2014 mj.:
2
schválilo bezplatnou výpůjčku pozemku p.č. 1990/69 o výměře 2380m
schválilo grant na rok 2014 pro SK Rokytnice ve výši 12 000,- Kč
schválilo grant na rok 2014 pro TJ Sokol Rokytnice ve výši 55 000 ,- Kč
schválilo grant na rok 2014 pro ČK Rokytnice ve výši 8 000 ,- Kč
schválilo grant na rok 2014 pro Klub důchodců Rokytnice ve výši 6 000 ,- Kč
schválilo grant na rok 2014 pro SRPŠ Rokytnice ve výši 12 000 ,- Kč
schválilo grant na rok 2014 pro Český svaz včelařů ve výši 2 500,- Kč
schválilo grant na rok 2014 pro Kroužek dovedných rukou Rokytnice ve výši 1 000,- Kč
schválilo grant na rok 2014 pro Myslivecké sdružení Rokytnice ve výši 10 000,- Kč
schválilo neinvestiční příspěvek na provozní výdaje ve výši 170.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Rokytnice
schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2014
schválilo Zápis z provedených inventur majetku, závazků a pohledávek v Obci Rokytnice
schválilo Zápis o provedení inventarizace v Základní škole a mateřské škole Rokytnice
schválilo zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne 31.1.2014
rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu na rok 2014 ve výši
1 000,- Kč pro Naději, domu spokojeného stáří, Nedašov
rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 500,- Kč pro XV. Okrsek Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
2
rozhodlo o odprodeji pozemku p.č. 485/36 o výměře 1 266 m za kupní cenu 240 540,- Kč
2
rozhodlo o odprodeji pozemku p.č. 485/40 o výměře 1 243m za kupní cenu 236 170,- Kč
schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0245/2014/STR uzavřenou mezi Zlínským krajem, Tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín a Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a schválilo přijetí dotace ve výši 350
000,- Kč na realizaci projektu „Stavební úpravy MK Malá Strana, Rokytnice.“
souhlasilo se zařazením obce Rokytnice do územní působnosti MAS Bojkovsko na období let 2014 2020
pověřilo starostu obce zadáním veřejné zakázky na stavbu „Rokytnice – komunikace a inženýrské sítě
k 8-mi RD, SO – 02 Komunikace a zpevněné plochy
ZO Rokytnice na svém XXXIII. zasedání, konaném dne 15.4.2014 mj.:
rozhodlo o pronájmu vodního díla stavby „Rokytnice – komunikace a inženýrské sítě k 8-mi rodinným
domům: SO 03 Vodovod, přípojka a měřený přívod vody do areálu TVD“ Moravské vodárenské, a.s.,
Tovární 41, 779 00 Olomouc
schválilo cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace a souvisejících inženýrských činností
na akci Kanalizace a související objekty v severovýchodní části obce Rokytnice (lokalita Horňansko)
v následující výši:
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti celkem 121 800,- Kč
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby včetně inženýrské činnosti
celkem 214 300,- Kč.
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rozhodlo o podání žádosti v rámci LIX. výzvy Operačního programu životní prostředí, oblast podpory
Zlepšení kvality ovzduší
ZO Rokytnice na svém XXXIV. zasedání, konaném dne 16.5.2014 mj.:
schválilo bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín do vlastnictví Zlínského kraje, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín.
2
2
Jedná se o tyto pozemky: p.č. 2210/10 o výměře 1 m , p.č. 2238/15 o výměře 15 m , p.č. 2238/16 o
2
výměře 15 m , všechny pozemky se nachází v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína.
schválilo bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín do vlastnictví Obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín.
2
2
Jedná se o tyto pozemky: p.č. 60/2 o výměře 136 m , p.č. 60/5 o výměře 70 m , p.č. 2210/3 o výměře 38
2
2
2
2
m , p.č. 2242/14 o výměře 40 m , p.č. 2242/16 o výměře 170 m , p.č. 2242/17 o výměře 72 m , p.č.
2
2
2
2242/18 o výměře 133 m , p.č. 2242/19 o výměře 165 m , p.č. 2242/20 o výměře 8 m , p.č. 2242/21 o
2
2
2
2
výměře 50 m , p.č. 2242/22 o výměře 3 m , p.č. 2242/23 o výměře 40 m , p.č. 2267/4 o výměře 62 m ,
všechny pozemky se nachází v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína
schválilo pořízení kamerového systému od firmy Dream Plus s.r.o.
schválilo provedení nátěrů v kulturním areálu
ZO Rokytnice na svém XXXV. zasedání, konaném dne 26.6.2014 mj.:
vzalo na vědomí Zprávu č. 380/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok
2013
schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2013
schválilo hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice za rok 2013
schválilo účetní uzávěrku Obce Rokytnice za rok 2013
schválilo účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy Rokytnice za rok 2013
schválilo závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bojkovsko za rok 2013
schválilo závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko Štítná nad Vláří za rok 2013
schválilo rozpočtová opatření č.1/2014
udělilo výjimku Základní škole a mateřské škole Rokytnice dle § 6 školského zákona
2
schválilo směnu pozemku p.č. 275/3 o výměře 1 107 m a směnu části pozemku p.č. 275/8 o výměře cca
2
2 900 m vlastník Obec Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín za pozemek p.č. 2218/13 o výměře 249
2
2
2
m , pozemek p.č. 2218/14 o výměře 406 m a pozemek p.č. 2218/34 o výměře 1 870 m vlastník Dřevo
Střílky, Šanov 185, 763 21 Slavičín (cesta na Kochavec)
2
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 1064 o výměře 622 m , p.č. 1164/7 o výměře 1193 m , pozemku p.č.
2
2
2
1581 o výměře 284 m , pozemku p.č. 1583 o výměře 272 m , pozemku p.č. 1672/7 o výměře 1184 m ,
2
2
pozemku p.č. 1727 o výměře 4766 m , pozemku p.č. 1790/4 o výměře 5405 m , pozemku p.č. 1792 o
2
2
2
výměře 1619 m , pozemku p.č. 1796 o výměře 513 m , pozemku p.č. 1835 o výměře 2040 m , pozemku
2
2
p.č. 1916 o výměře 3723 m , pozemku p.č. 1943 o výměře 6077 m a pozemku p.č. 1947 o výměře 3674
2
m (lesní pozemky)
2
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 1561/3 o výměře 52 m , p.č. 1563/7 o výměře 577 m , p.č. 1567/6 o
2
2
2
2
výměře 82 m , p.č. 1662/1 o výměře 93 m , p.č. 1662/4 o výměře 831 m , p.č. 1662/10 o výměře 898 m
2
a pozemku p.č. 1663/18 o výměře 2 172 m od Obce Jestřabí (cesta na Kochavci)
stanovilo počet zastupitelů pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech
10. – 11. října 2014 na 9
Usnesení zveřejňujeme bez osobních dat na základě Zákona o ochraně osobních údajů.
Usnesení v úplném znění jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Rokytnici.

Obecní úřad informuje
- Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23.- 24.5.2014
Volební okrsek č.1 Rokytnice - platné hlasy 59 z toho pro: KDU ČSL 23, ČSSD 7, Komunistická strana
Čech a Moravy 7, Ano 2011 6, Úsvit přímé demokracie T. Okamury 3, Strana zelených 3,Strana svobodných
občanů 3,Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO 2,Česká pirátská strana 2, Koalice DSSS a SPE 1,
Aktiv nezávislých občanů 1, Moravané 1.
Volební okrsek č. 2 Kochavec – platné hlasy 4 z toho pro: KDU ČSL 1, Koalice TOP 09 a STAN 1,
Komunistická strana Československá 1, Česká pirátská strana 1

- Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pondělí 29.září 2014 od 16.00 - 17.00 hod. v Rokytnici ve
Sběrném dvoře a na Kochavci u obecního domu v době od 15.00 – 16.00 hod.
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.
2/2014
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Kalendář společenských a kulturních akcí na rok 2014
12.7.
Hasičská soutěž O pohár starosty - Kochavec
19.7.
23. ročník fotbalového turnaje Memoriál Františka Baklíka
19.7.
Taneční zábava se skupinou Focus rock
26.7.
Rokytnice se baví – kulturní areál na hřišti
27.7.
Anenská pouť v Rokytnici
23.8.
Setkání na Peňažné – 14. ročník
říjen
Setkání s důchodci v sále Hospůdky za lávkou

Společenská kronika
Narození
Štěpánu a Gabriele Kozubíkovým, dcera Marie

Úmrtí
pan Pavel Saňák

Vzpomínáme
Dne 26.7.2014 si připomeneme 1. výročí úmrtí pana Jaroslava Šuráně.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Zprávy z knihovny v Rokytnici
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna bude v měsíci srpnu zavřena.
Blanka Fojtíková, knihovnice

Zprávy z knihovny na Kochavci
Změna půjčovní doby
Obecní Knihovna Kochavec bude uzavřena v červenci. V srpnu bude znovu otevřena v normální půjčovní době –
každou neděli od 16.00 – 18.00 hodin.
Věra Urbanová, knihovnice

Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
V sobotu 5.7.2014 se konala na Kochavci tradiční
Cyrilo – Metodějská pouť. Od 11.00 hod. v místní kapli sloužil mši
svatou štítenský farář P.Andrzej Bystrzycki. Při mši svaté hrála dechová
hudba Záhorovjané, která pak zpestřila odpoledne na místním výletišti
až do večerních hodin.
Pouť pokračovala zábavou se skupinou KASANOVA. O
občerstvení, včetně zvěřinových specialit, se postarali myslivci
z Rokytnice. Organizačně pouť zajistila obec Rokytnice.
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Zprávy ze školy
CO DĚLÁ SLUNÍČKO?
JITKA NOVOHRADSKÁ
BARVÍ TRÁVU. ZVEDÁ HLAVU SLUNEČNICI.
NA PŠENICI STŘÍKÁ ZLATO. SUŠÍ BLÁTO.
KRESLÍ STÍNY, TO JE DŘINY!!!
Jako každoročně i letos deset „školních měsíců“ uběhlo rychle a nastává ta část roku, na kterou se určitě těší
nejvíc děti – zkrátka jsou tu vytoužené prázdniny…..čas výletů, dovolených, sportování, plavání a hlavně
odpočinku jak dětí, tak i jejich rodičů….
Ano, léto je tady, ale pojďme se společně podívat , co se v ZŠ a MŠ Rokytnice událo od dubna-června 2014
V úterý 8.dubna navštívil naši školu kouzelník, který svým vystoupením nadchl nejen rokytenské děti, ale
i děti ze Šanova. V tělocvičně naší školy předvedl množství kouzelnických triků a čísel, do kterých zapojil
jak děti, tak i některé paní učitelky. Předvedl také kouzelnické číslo s živým králíkem a holubičkou.
Myslím, že se všichni – jak malí, tak i dospělí - skvěle bavili a loučili jsme se bohatší o nové zajímavé
zážitky.
Duben – měsíc bezpečnosti - tak zní známé heslo /slogan/, podle kterého se dne 14.4.2014
naše MŠ a ZŠ vydala se školáčky a školáky ze sousední obce Šanov na návštěvu dopravního hřiště
v Malenovicích, kde byly děti obeznámeny s dopravními značkami, situacemi, které vznikají na
křižovatkách, poučeni o bezpečné jízdě……Počáteční „mumraj“ na dopravní ploše byl ale časem
nahrazen „vzornými “ řidiči i chodci, kteří se řídili dopravním značením i v podobě semaforů.
Obohaceni nejen o zážitky, ale někteří i zkušeností s dopravními testy, jsme odjížděli.
Dne 16.4. přijali žáci naší školy pozvání do místní knihovny. Paní Blanka Fojtíková nám připravila
program na téma – báje a pověsti. Toto téma zpracovávali školáci potom ve výtvarné výchově a
případnou „ spisovatelskou kariéru“ mohli odstartovat možností vytvořit vlastní pověst.
V měsíci dubnu k nám opět zavítaly členky Nadace J. Pivečky,
aby jako každoročně vyhlásily výtvarnou soutěž – letos nesla
název „Letecká bitva nad Bílými Karpaty “. S napětím jsme pak
očekávali vyhlášení výsledků soutěže. Ocenění, diplom a
dárek si letos v Pivečkově lesoparku vyzvedli naši dva školáci –
Fanda Kostka /3. místo / a Ludvík Hrabina /čestné uznání/.
Žákům za jejich krásný úspěch ve výtvarné soutěži
gratulujeme !!
Na pátek 9. května připravily děti z mateřské školy oslavu pro
své maminky v budově MŠ ke Dni matek. Předškoláčci
předvedli pásmo básní, písní, tanečků a předali svým
maminkám k jejich svátku dárek – skleněné srdíčko, na které
vlastnoručně pro svou maminku malovali.
Měsíc červen patří mezi nejhezčí měsíce roku, je časem těšení
se na prázdniny, ty nádherné dny bez úkolů a školních povinností, dnů plných slunce, zábavy, radostí,
pohody.
V červnu se slaví také MDD. My jsme uspořádali tuto oslavu v pátek 6.6. na školní zahradě za
překrásného sluníčkového počasí. Děti malé i velké byly rozděleny do čtyř „zvířátkových družstev “ .
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách a zkrátka vyhrály všechny děti. Odměnou za jejich snahu byly
diplomy a jiné sladkosti.
A na úplný závěr jsme poseděli společně s rodiči dětí u táboráku na zahradě.
Ve středu 11. června jsme se zúčastnili poslední dvoulekce výcviku plavání v bazénu v Luhačovicích .
Všechny děti si odnesly „mokré vysvědčení “.
Přeji hlavně těm menším „ plaváčkům“, aby své nově naučené schopnosti
a dovednosti dále rozvíjeli v průběhu léta.
Ale nezapomínejte na pravidla bezpečného chování ve vodě i u vody!!
Sobota 14.6. – účast páťáků na „Helfíkově kotáru “ ve Slavičíně – Pivečkově lesoparku, kde si na
několika stanovištích mohli školáci vyzkoušet ošetření zraněných osob v různých situacích, poskytnutí
první pomoci atd. Všichni byli moc stateční a dokázali dojít až do cíle.
Zkrátka – drželi jsme se hesla : „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“
Poté byla pro všechny soutěžící a jejich pedagogický doprovod připravena ukázka hasičů a záchranné
služby - vyproštění zraněných osob při autonehodě…
2/2014
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Máte rádi historické osobnosti a jejich dobu? Pak jste mohli jako žáci naší a šanovské školy navštívit
17.6. představení o „Otci vlasti“ – Karlu IV. na zámku ve Vizovicích. V dobovém oblečení Karel IV.
povyprávěl o svém životě. Některé z žáků poté vyzval ke spoluúčinkování. A tak se z našich řad stal na
chvíli Mira Kužela „synem královským“. Po vystoupení měli školáci možnost seznámit se s pracovními
středověkými činnostmi. Děti si vyzkoušely například praní v neckách, mletí obilí na kamenném mlýnku,
lámání a česání lnu atd. Kluky hlavně zaujala ukázka dobových zbraní.
Naši exkurzi do středověku jsme zakončili spokojeným mlsáním zmrzliny na vizovickém náměstí.
Na středu 18.6. byl naplánován výlet – Ranč Všemina, který je již 20 let v provozu, nachází se
v překrásném prostředí . Po příjezdu na ranč se nás ujal jeden z „kovbojů“ .
Seznámil děti s chovem koní , prohlídkou celého areálu a pak už následovaly předem připravené
dopolední soutěže – házení na cíl, střelba z luku, hod tomahavkem….ale stejně největším zážitkem pro
děti i paní učitelky byla jízda na koni a poníkovi. Po obědě následovala ukázka drezúry koně a nákup
suvenýrů a upomínkových předmětů.
Domů jsme se vraceli sice trochu unavení, ale šťastní a spokojení s přáním, že se na Ranč Všemina
ještě někdy podíváme.
Pátek 27. června – konec školního roku 2013-14 - ve škole se rozdávalo vysvědčení a my jsme se
loučili s našimi předškoláky a „páťáky“ , kteří odchází do ZŠ Slavičín. Tyto děti převzaly na památku
krásně ilustrovanou encyklopedii „ Živá příroda “ .
A jako úplnou tečku za školním rokem jsem pro děti ještě naplánovala malé divadelní představení „O
pejskovi a kočičce…“ v podání Sváťova divadla z Litoměřic.
Myslím , že se všichni úžasně !!!! bavili ….
A co víc si přát ? Abychom se za dva měsíce opět ve zdraví sešli….
Připomínám , že fotogalerii všech akcí za uplynulý školní rok 2013-14 najdete:
rajče.net – rokytnice2011……….nebo - zsmsrokytnice.cz - fotogalerie
Nový školní rok 2014 – 2015 začíná v pondělí 1. září 2014 a žáci se sejdou v místní
ZŠ v 8.00 hodin ráno.
Provoz mateřské školy bude také obnoven v tento den , a to od 7.00 – 15.00 hodin .
Co dodat na úplný závěr?
Chtěla bych touto cestou poděkovat
za spolupráci v uplynulém školním roce
pedagogickým
i provozním kolegyním, zastupitelům Obce Rokytnice a rodičům dětí, které navštěvovaly
naše školní zařízení.
Ráda bych vám všem popřála ty nejkrásnější letní dny plné pohody, hřejivých slunečních paprsků a mnoho
krásných zážitků - zkrátka, abyste si udělali skvělé prázdniny, a i když nám počasí někdy nevychází tak, jak si
přejeme, nezoufejme………. pěkné léto !!!!
Dana Žálková, ředitelka školy
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……..a ještě něco ze ZŠ Rokytnice……….
Také v letošním školním roce navštěvovali hodiny náboženství všichni žáci mimo jednoho. Rovněž se
zúčastňovali mší svatých v naší kapličce, společně jsme byli na zábavném soutěživém odpoledni, které pořádala
slavičínská charita a můžeme také vzpomenou i Noc kostelů.
První svátost smíření přijali dva žáci. Bez podpory rodičů a prarodičů by naše snaha vést děti k náboženské
výchově nebyla na takové úrovni.
Patří jim díky a určitě se jim to vyplatí!!!!
Marie Nádvorníková
2/2014
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41. ročník Setkání Rokytnic ČR
Ve dnech 27.6. – 29.6. 2014 se uskutečnil 41. ročník Setkání Rokytnic České republiky v Rokytnici u
Přerova. Soutěž probíhala mezi fotbalisty, hasiči a stolními tenisty. Zájezdu se zúčastnil tradičně nemalý počet
fanoušků (celý autobus).
A jak se našim soutěžícím dařilo? Fotbalisté obsadili 2. místo, hasičům - mužům patřilo 4. místo,
ženám – 3.místo a stolní tenisté se umístili na místě druhém a čtvrtém.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší obce. Pevně věřím, že ve
stejně dobré atmosféře proběhne Setkání Rokytnic ČR 2015 v Rokytnici nad Rokytnou ( u Třebíče).
Antonín Goňa

Pozvánky
TJ Sokol Rokytnice Vás srdečně zve
na 23. ročník fotbalového turnaje

Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 19. července 2014 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Účastníci turnaje: FC TVD Slavičín
SK Jestřabí
TJ Štítná nad Vláří
TJ Sokol Rokytnice
Občerstvení zajištěno
Od 20:00 taneční zábava se skupinou FOCUS-ROCK
Srdečně zvou pořadatelé.

Laďa Goňa a blízcí kamarádi ve spolupráci s místními organizacemi pořádá
v sobotu 26. července 2014 od 13 hodin v areálu místního hřiště TJ SOKOL
sportovní a kulturní akci pro širokou veřejnost

„SPORTUJE A BAVÍ SE CELÁ ROKYTNICE“
Program:
- Fotbalové přátelské utkání dětí a mládeže
- Fotbalový turnaj částí Rokytnice – Mrmlova, Dědiny, Horňanska
- Soutěže pro děti i dospělé
Všichni jsou zváni
2/2014
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TJ Sokol Rokytnice pořádá v neděli 27. července 2014

ANENSKOU POUŤ
11:00 Mše svatá v místní kapli sv. Anny
12:00 Koncert dechové hudby Záhorovjané na návsi
Občerstvení zajištěno.
Program se uskuteční za každého počasí.

Obecní úřad v Rokytnici pořádá

v sobotu 9. srpna 2014
zájezd do maďarských termálních lázní v Györu
Odjezd autobusu je v 5:00 hodin z návsi v Rokytnici.
Dopravné: 400 Kč (platí se předem)
Celodenní vstupné: dospělí: 2.800 forintů (250 Kč)
důchodci a děti do 16 let: 2.300 forintů (205 Kč)
rodinné (2 dospělí a 1 dítě): 5.500 forintů (490 Kč)
skříňka 400 forintů (35 Kč)
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě nejpozději do 30.7.2014.
Obec Rokytnice a Obec Horná Súča si dovolují všechny pozvat na
14. ročník

Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné

v sobotu 23. srpna 2014

od 14:00 hod.

Kulturní program:

Od 15:00 hod. - vystoupení lidového vypravěče Franty Uhra z Lanžhota
Hraje dechová hudba Chabovienka
Folklorní soubor Latovec, Dolná Súča – menší obsazení
Mužský sbor z Vápenic
Občerstvení zajištěno
Doprava: Odjezd autobusu z Rokytnice na Kochavec ve 12:30 hod.
Odjezd autobusu z Rokytnice ve 13:00 hod
(přes Jestřabí – 13:05 hod. a Štítnou – 13:10 hod.)
Odjezd autobusu z Peňažné v 19:00 hod. a ve 20:00 hod.
Záštitu nad akcí převzal
hejtman Zlínskeho kraje MVDr. Stanislav Mišák
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