Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2009

9. ročník

Na Vánoce mnoho hvězdiček –
slepice nanesou mnoho vajíček.
Budú-li psi na Vánoce zimu výti,
včely hojně medu budú míti.
Opět po roce nastává čas vánoční.
Čas, kdy se těšíme, že si chvíli odpočineme a budeme se věnovat svým rodinám a přátelům.
Už odnepaměti jsou tyto svátky spojovány s dodržováním různých lidových tradic a
zvyků. Určitě si na některé vzpomenete a nebo dokonce některé i dodržujete.
Jedna z oblíbených pověr je trhání větviček třešně na svátek sv. Barborky. Zvyk
praktikují svobodné dívky, které se chtějí dozvědět, jestli se do roka vdají. Musí však větvičku
utrhnout po setmění zuby a pak ji zalévat vodou z vlastních úst. Jestliže jí na Štědrý den
větvička rozkvete, může se do roka vdát.
K symbolům Vánoc patří i darovaná větvička jmelí, která podle jedné staré legendy
kdysi dávno rostla jako strom. Svatý Josef z ní vyřezal kolébku pro Ježíška, později tento
strom Římané porazili a vyrobili z něho kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Poté strom jmelí
seschl do keříků, jak je známe dodnes.
A co nakonec máme Vám popřát?
Nešetřete úsměvy, polibky pod jmelím, radost, zdraví, nechť Ježíšek Vám nadělí.

___________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostává do rukou poslední letošní vydání Zpravodaje občanů
Rokytnice a Kochavce. Nechci Vás, v tomto předvánočním čase, zatěžovat údaji kolik a za
co jsme letos utratili, co se nám zdařilo či naopak nepovedlo. S tím Vás seznámím
v následujícím Zpravodaji. Zapomeňme v tomto svátečním období také na problémy, se
kterými se setkala většina z nás, které přinesla světová ekonomická krize. Musíme jen věřit,
že z nejhoršího jsme venku, a že v novém roce bude líp. Svátky
vánoční, a s nimi spojené volno, využijme především k přátelskému
setkání se svými rodinami, přáteli a známými. Nemysleme na to co nás
v letošním roce potkalo zlého a s optimismem vzhlížejme k Novému
roku 2010.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce,
obecního úřadu i jménem svým příjemné prožití vánočních svátků. Do
nového roku 2010 Vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti jak v osobním tak i v pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta obce
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ZO Rokytnice na svém XXXIII. mimořádném zasedání, konaném dne 14.10.2009 mj.:
rozhodlo o zadání zakázky stavebních prací na akci Oprava komunikace Ke Mlýnu firmě
EUROVIA CS, a.s., Louky 330, 763 02 Zlín za cenu 464.037,- Kč s DPH a pověřuje starostu
obce Antonína Goňu podpisem smlouvy o dílo
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy v Rokytnici,
příspěvková organizace, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín ve školním roce 2008 – 2009
rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Městskou nemocnici
Slavičín. Příspěvek bude vyplacen v roce 2010
pověřilo starostu účastí na dražbě nemovitosti, která se koná dne 4.11.2009 v sídle
exekutorského úřadu Šumperk, Hlavní třída 25. Zastupitelstvo dále pověřilo starostu
vydražením předmětu dražby pozemku p.č.PK 1892 o výměře 13 232 m² až do výše ceny
obvyklé v katastru Obce Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína
schválilo přijetí doplatku dotace z ERDF ve výši 22.315,- Kč a dotaci SFŽP na projektovou
dokumentaci ve výši 10.412,- Kč
ZO Rokytnice na svém XXXIV. zasedání, konaném dne 27.11.2009 mj.:
pověřilo stavební komisi provedením místního šetření v lokalitě bývalého hnojiště
vzalo na vědomí zprávu o činnosti OÚ od 5.9. do 27.11.2009
vzalo na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z XXXII. a XXXIII. zasedání ZO
schválilo přijetí krátkodobého municipálního úvěru od Komerční banky, a. s., IČ 45317054 se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ: 114 07 na předfinancování dotace na projekt
Oprava lesní cesty Hájek v k.ú. Rokytnice u Slavičína ve výši 2 570 000,- Kč, se splatností do
31. 5. 2010, úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 2,50% p.a. a se zajištěním 2 krycími
blankosměnkami vystavenými obcí
pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o úvěru a smlouvy o zajištění blankosměnkou
včetně krycích blankosměnek k výše uvedenému úvěru
vyhlásilo veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů Obce Rokytnice v roce 2010. O granty
mohou žádat občané a občanská sdružení Obce Rokytnice a místní části Kochavec do 31. 12.
2009 podáním žádosti na Obecním úřadě v Rokytnici
rozhodlo, že inventury za rok 2009 budou provedeny do 31. 1. 2010
ustanovilo inventarizační a likvidační komisi ve složení Mgr. Iva Filáková, Ing. Petr Pastorek,
Ladislav Hofschneider, Zdeněk Kostka, Kamil Hamalčík, Vladimír Zemko, Věra Slámečková
určilo za členy inventarizační a likvidační komise v ZŠ a MŠ Rokytnice Mgr. Ivu Filákovou a
Evu Hyžíkovou
schválilo rozpočtová opatření
schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu. Finanční
prostředky v tomto období budou použity ke krytí závazků roku 2009 a ke krytí provozních
nákladů v tomto období, maximálně za každý měsíc do výše 1/12 skutečných nákladů roku
2009
schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o poplatku za odpad, kterou se mění čl. č. 4
obecně závazné vyhlášky č. 4/2004. Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2010 350,Kč/osobu. Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č.
4/2004 včetně osvobození a úlev zůstávají v platnosti
souhlasilo s navýšením finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti o 20,-Kč na 1
obyvatele. Celková částka tak bude činit od roku 2010 70,- Kč na jednoho obyvatele
2
vyhlásilo záměr na odprodej části pozemku p.č. PK 292/1 o výměře cca 3000m dle grafické
přílohy. ZO pověřuje SK provedením místního šetření v dané lokalitě.
pověřilo starostu jednáním s kompetentními orgány o přesunu zastávky autobusů od sloupu u
č.p.24 k přístřešku naproti obchodu
souhlasilo s pokácením 4 kusů bříz u potoka naproti OÚ z důvodu umístění stavby
autobusové zastávky, čekárny a chodníku v tomto prostoru a 1 kusu břízy u Hasičské
zbrojnice z důvodu špatného zdravotního stavu tohoto stromu. Za pokácené stromy bude
provedena náhradní výsadba
pověřilo starostu zajištěním cenových nabídek na akci – jímka na odpadní vody u penzionu na
Kochavci
souhlasilo s pokácením stromů u potoka na výletišti na Kochavci z důvodu ohrožení zdraví
návštěvníků kulturních akcí padajícími větvemi a případnými škodami na majetku obce, které
by mohly tyto větve způsobit
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souhlasilo s uspořádáním oslav 100. let výročí položení základního kamene kaple Cyrila a
Metoděje na Kochavci
souhlasilo s opravou oplocení, laviček a stolů na výletišti na Kochavci
souhlasilo s odstraněním kolotoče a s vybudováním dětského hřiště na Kochavci
pověřilo starostu jednáním o odprodeji, případně bezúplatném převodu pozemků z majetku
ČR. Jedná se o pozemky p.č.2217/7, 2217/11 a 2233/4
pověřilo starostu jednáním o odprodeji, případně bezúplatném převodu pozemků z majetku
ČR. Jedná se o pozemky p.č 35/6, PK 34, PK 116 a PK 2212/1
pověřilo starostu zajištěním všech potřebných dokumentů (projektová dokumentace, vyjádření
stavebního úřadu atd.) k provedení oprav chodníku od ZŠ po firmu ZKL, od mostu po
zastávku ČSAD a od ZŠ směrem na firmu TVD
souhlasilo se závěry z výrobního výboru projektu Rokytnice – kanalizace a ČOV –
dokumentace pro územní rozhodnutí ze dne 23.9.2009 a pověřuje starostu podpisem dodatku
č.1 SOD na projektové práce „Rokytnice, kanalizace a ČOV“
souhlasilo se zapojením obce Rokytnice do projektu Mikroregionu Bojkovska a MAS
Bojkovsko s názvem: „Cesty k tradicím“
souhlasilo s vypracováním PD na akci Úpravy koryta Rokytenky firmou INTOS plus s.r.o,
Leoše Janáčka 217, 686 01 Uherské Hradiště v ceně 30.000,- Kč včetně DPH
souhlasilo s vypracováním PD pro územní rozhodnutí na vybudování infrastruktury na
pozemku p.č 491/1 firmou V – PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, 760 01 Zlín v ceně 82.000,- Kč
včetně DPH
schválilo poskytnutí věcného daru – kulatina smrk-kůrovec Mysliveckému sdružení Rokytnice.
Hodnota daru je 13.200,- Kč dle odhadu OLH Ing. A. Gbelce. Dříví bude použito na
vybudování přístavby u myslivecké chaty „Jasla“
vzalo na vědomí žádost o vyřešení situace žadatelů Josefa a Ludmily Struhařových,
Rokytnice 82, ze dne 26.11.2009. Zastupitelstvo ukládá starostovi provést spolu se SK v dané
lokalitě místní šetření a o závěrech šetření informovat písemně manžele Struhařovy

Z knihovny v Rokytnici
Pozvánka na Noc s Andersenem 2010
Milí přátelé dětských knížek,
když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co
dělají knížky v noci? Jen jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko i cínový vojáček
opustit stránky knih a spolu s vámi prožít před svátkem dětské knihy pohádkové dobrodružství, které
připravují v mnoha školách, družinách, ústavech, nemocnicích, domech dětí, školních a veřejných
knihovnách...
Celkově desátá jubilejní (naše první) Noc s Andersenem
proběhne v pátek 26. března 2010
Kolik je na světě pohádek? Tolik, že nevejdou se do řádek. A přece - jako
sametová sluncem zářící kuřátka, každý den vylíhne se nová pohádka.
Máme-li dosud tajná přání, žijí i víly z mořských pěn. Proto k nám jako na
pozvání přichází i pan Andersen.
(napsal k obrázku Jiřího Fixla básník Josef Brukner pro NsA 2010)
Přidáte se také?
Rodiče mohou své děti přihlásit v knihovně do 15.března 2010.
Neváhejte, kapacita je omezena na 12 dětí.
Blanka Fojtíková, knihovnice
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Obecní úřad informuje
ZO schválila na svém XXXIV. zasedání, dne 27.11.2009, usnesením XXXIV/573 obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2009 o poplatku za odpad. Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2010
stanovena na
350 Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č. 4/2004 včetně
osvobození a úlev zůstávají v platnosti a jsou následující:
1) Osoby s trvalým pobytem v obci Rokytnice a místní části Kochavec trvale nebo dlouhodobě
pobývající v zahraničí nebo prokazatelně bydlící v jiné obci jsou od poplatku osvobozeni. Při
pobytu v místě trvalého bydliště delším než jeden měsíc se na ně vztahuje ohlašovací a
oznamovací povinnost včetně úhrady poplatku.
2) Studentům, kteří bydlí na kolejích nebo v místě studia náleží poloviční úleva, v poměrné výši
za každý započatý měsíc pobytu na kolejích nebo v místě studia. Příslušná osoba musí
správci prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu na SŠ nebo VŠ).
3) Třetí a každé další dítě do 18 let je od poplatku osvobozené.
4) Osobám s trvalým pobytem Rokytnice č.p. 70, 72, 73, 175, 186, 189, 191 a Kochavec č.p. 68
bude poskytnuta sleva z celkové částky ve výši 30%.
5) Osobám s trvalým pobytem na č.p. 86 bude poskytnuta sleva z celkové částky ve výši 100%.
6) Poplatníkovi, který zaplatí celou výši poplatku do 31.3. příslušného roku bude poskytnuta
sleva z celkové částky ve výši 5%.
Dle článku č.7 odst.1) OZV č.4/2004 je splatnost poplatku za odpad k 30.9. příslušného roku.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 11/2008 až 10/2009:

Náklady za sběr a svoz netříděného KO za období 11/2008 až 10/2009
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Kontejner a uložení odpadu na skládce
Sběrný dvůr kontejnery
Celkem

211.638,95
4.876,87.837,304.351,95

Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 11/2008 až 10/2009
Nebezpečný odpad
Separovaný odpad
EKO-KOM
Elektřina SD
Celkem

29.332,33.219,- 24.884,8.015,45.682,-

Náklady celkem

350.033,95

Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 604 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což
znamená, že náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 11/08-10/09 činily
na 1 obyvatele 504,- Kč.

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu v 52.týdnu tohoto roku proběhne
v

sobotu 26.12.2009.
4

Protože Otevřený dopis občanům Rokytnice se dotýká zejména mé osoby, dovolím si krátce
reagovat na některé pasáže z tohoto dopisu. Co se týká odprodeje části obecního pozemku o výměře
2
28 m sousedům manželů Struhařových, tento prodej proběhl naprosto průhledně a veřejně, včetně
zveřejnění záměru na odprodej části pozemku na úřední desce, jak ukládá zákon.
V další části dopisu manželé Struhařovi píší, že mě nemají za těch pár let za co poděkovat a dále píší
o nenávratném narušení sousedských vztahů. Nikdy jsem po nikom nepožadoval, aby mně děkoval za
vstřícnost při vyřizování různých záležitostí na obecním úřadě. Beru to jako službu občanům. Na
narušování sousedských vztahů se stačí zeptat v místě minulého trvalého pobytu Struhařových, než
se nastěhovali do Rokytnice.
Nejvíc z celého dopisu mě ovšem uráží závěr, kde se píše o upřednostňování některých občanů z řad
rodinných příslušníků nebo svých známých. Byl bych rád, kdyby Struhařovi toto tvrzení doložili
konkrétními jmény a jak byli tito lidé upřednostňováni.
Antonín Goňa
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Činnost místních sdružení v roce 2009
Letos má našich 13 včelařů zazimováno 134
včelstev.
Tak jako loni i letos jsme se museli
rozloučit s dalším našim dlouholetým členem a
včelařským funkcionářem, přítelem Josefem
Malaníkem. Na štěstí si svoje včelařské umění
nevzal sebou, ale předal je svým synům a
vnukům. Takže pěkný včelín a úly kolem něj
budou zdobit jejich chalupu.
A teď si řekneme něco o dalším včelím
produktu, kterým je propolis. Je to
pryskyřičnatá látka, příjemné aromatické vůně,
jejíž zbarvení se mění podle původu a stáří od
zeleno-žluté až temně hnědé. Za chladu je
propolis tvrdý a křehký, při úlové teplotě se
stává měkkým a tvárným. Včely sbírají propolis
na rostlinách vylučujících pryskyřnaté látky
jako je topol, bříza, olše, jilm, jehličnany a
jírovec maďal. Včely používají propolis jako
stavební a ochrannou látku k vyztužení buněk
plástů, k zatmelení otvorů a trhlin, k těsnění
česen. Propolisem také včely pokrývají
(balzamují) vetřelce, které usmrtily v úlu (myš,
rejsek) a nemohou je dostat z úlu ven. Propolis
nanesený na stěny úlu má nejen tepelně
izolační vlastnosti, ale teplem se z něj uvolňují
těkavé látky, které mají antibakteriální účinky,
což brání množení mikroorganismů v úlu.
V lidovém léčitelství se používá surový propolis
k odstraňování
bradavic.
Rozpuštěním
propolisu v lihu vznikne propolisová tinktura,
kterou se mohou potírat různé ranky a
škrábance na pokožce. Po zředění této tinktury
vodou máme k dispozici výbornou ústní vodu
nebo vodu na kloktání. Vmícháním tinktury do
čistého sádla získáme mast, která je dobrá na
různé plísňové a houbové onemocnění kůže.
Každé použití propolisu by jsme měli
konzultovat s lékařem, abychom se vyhnuli
alergickým reakcím na propolis.
Hodně zdraví a štěstí v novém roce
Vám přejí místní včelaři.

Český červený kříž
Zase uběhl další rok a skládáme účty
ze své činnosti. Pro mne, jako novou
předsedkyni, pro nový výbor to byl rok
získávání zkušeností a učení se novým věcem.
Činnost červeného kříže v naší obci byla
bohatá. Zorganizovali jsme bazárek dětských
věcí a oblečení. Zároveň proběhla sbírka pro
charitu, která se setkala s velkým zájmem
občanů. Děkuji všem, kteří tuto sbírku
organizovali a také všem, kteří věci pro
potřebné donesli. Je vidět, že solidarita mezi
námi pořád ještě je a že myslíme i na ty, kteří
se nemají tak dobře jako my.
Naše členky provedly školení první
pomoci naší nejmladší generace ve škole a ve
školce. Setkalo se s velkým zájmem žáčků i
učitelek. Pro své členy i nečleny jsme
uspořádali zájezd na Svatý Hostýnek a do
ZOO Lešná Zlín. V rámci oslav 90.výročí
založení ČČK v naší republice obdržely naše
členky Čestná uznání za záslužnou a
dlouholetou práci pro ČČK. Čestná uznání jim
budou předána na výroční členské schůzi
28.12.2009.
Dne 11.7.2009 jsme uspořádali
taneční zábavu se skupinou Prinz. Děkuji
všem členkám, které nám pomohly a poradily
při této akci.
Na závěr Vám přeji krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním životě.
Blanka Machalová, předsedkyně

Včelaři
Opět se nám blíží konec roku a to je
čas, kdy člověk skládá sám sobě účty a ohlíží
se za svým celoročním dílem. Co udělal dobře,
co špatně a co nestihl udělat vůbec. Tak i my
včelaři přemýšlíme, proč nám
včelky
nedonesly víc medu, proč nevystavěly všechny
mezistěny, které jsme jim na jaře zavěsili do
úlů, proč bylo tolik nechtěných rojů. Otázek je
hodně, odpovědi se těžko hledají. Zatím, co
včelky po zakrmení a přeléčení proti varroáze
užívají zimního odpočinku, včelař se už
připravuje na příští sezónu. Opravit a natřít úly,
popřípadě staré vyřadit a koupit nové, nasbíjet
rámky, zatavit mezistěny. Aby naši včelaři
pozvedli kvalitu svých včelstev, zakoupili přes
naši základní organizaci ve Slavičíně 20
matiček ze šlechtitelské stanice v Lačnově. Po
zdárném zazimování by se výsledky měly
dostavit v příštím roce. V loňském roce jsme
zazimovali 119 včelstev. Zimní úhyny byly
minimální, takže jsme je ani neregistrovali.

Kroužek dovedných rukou
Kroužek šití stále pracuje. Letos ho
navštěvuje pravidelně 5-9 dětí. Mezi námi
děvčaty pracují opět i chlapci. Jsou to děti,
které navštěvují 1.stupeň ZŠ. Tím chceme říci,
že i tak malé děti mnohé dovedou. Jestli jsme
je nikdy nepochválily, činíme to tentokrát. Jsme
potěšeny, že svou prací činí radost nejen sobě,
ale i svým blízkým. Obdivujeme, s jakým
nasazením pracují, a věříme, že to, co se nyní
naučí, určitě využijí v dalším životě.
Přejeme jim veselé vánoce, hodně
dárků pod stromečkem a těšíme se do další
práce v roce 2010.
M. Pinďáková,K. Goňová, J.Poláštíková
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27.6.2009 se zástupci našeho sportovního
klubu zúčastnili turnaje ve stolním tenisu v Rokytnici u Přerova, konaném v rámci 38.roč.
Setkání Rokytnic. V hlavní soutěži tříčlenných
družstev (celkem 6 ze tří Rokytnic) vybojovalo
naše družstvo „A“ (ing. Radek Martinovský, Ivo
Petrů, ing.Vlastimil Bureš) historické
1. místo. Družstvo „B“ (Jaromír Fojtů, Jiří
Ščuglík st., Pavel Křek) obsadilo 5. místo.
V soutěži jednotlivců byl ing. Vlastimil Bureš
první a Ivo Petrů třetí.
Do sezony 2009/2010 jsme přihlásili 2
družstva a těsně před polovinou soutěže si
vedou takto:
- SK Rokytnice „A“- RS 2.tř. - 2.místo
- SK Rokytnice „B“- RS 4.tř. - 3.místo
Koncem roku uspořádá Sk Rokytnice
jubilejní 10.ročník Vánočního turnaje pro
mládež, registrované a neregistrované hráče o
věcné ceny.
V současné době má SK 22 členů
(2 ženy, 18 mužů, 2 žáci), z toho 15 je
registrovaných. Za dobu své existence se klub
stal nedílnou součástí sportovní činnosti v naší
obci. Pomáhá také při kulturně-společenských
akcích (Fašanky, Peňažná, zábavy aj.)
Výkonný výbor SK Rokytnice děkuje
všem členům i činovníkům klubu za dosavadní
práci a přeje jim i všem spoluobčanům do
nového roku 2010 vše nejlepší, hodně zdraví a
mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš

Sbor dobrovolných hasičů
Rok se s rokem sešel a proto
je zde čas seznámit Vás s naší
činností v tomto roce. Ten
se
vyznačoval prací pro občany a péčí o
techniku nám svěřenou. Auta prošla
technickou kontrolou a Avia i opravou
u pana Urbaníka a výměnou pneumatik.
Dne 11.3. jsme byli požádáni o pomoc při
čištění příkopů a čerpání vody ze sklepa po
přívalovém dešti. V sobotu 18.4. byl našimi
členy po vesnici posbírán železný odpad a
v pátek 1.5. dovezen a postaven máj. Proběhlo
i čištění studní mimo jiné na hřišti.
Okrsková soutěž se letos konala 23.5. na
Petrůvce. Družstvo mužů vybojovalo 3. místo a
dorostenky byly první.
Večer 25.5. nám byl ze Zlína vyhlášen poplach
na
požár
sena
v Šanově,
posléze
vyhodnocený
jako
neohlášené
pálení.
Zúčastnilo se ho 25 členů a výjezd jsme stihli
v předepsaném čase do 15 minut.
O víkendu 26.- 28. 6. jsme se zúčastnili turnaje
Rokytnic v Rokytnici u Přerova. Počasí nám
nepřálo, ale i tak jsme dosáhli na 3. místo.
Podpořit nás přijely i dorostenky.
Dne 5.7 jsme navštívili sbor v Bohuslavicích při
příležitosti 100.výročí založení jejich SDH. Na
11.7. připadl 3.ročník soutěže o Pohár starosty
Rokytnice, zúčastnilo se 12 družstev. Muži
skončili na 5. místě a dorostenky na 2.místě.
Přes víkend 22.-23.8. jsme zajistili chod
setkání na Peňažné a 12.9. jsme na místním
hřišti přichystali Dětský den.
Tradiční zájezd letos vyšel na 26.9. Jelo se na
Svatý Kopeček a do Olomouce, zúčastnilo se
44 členů i nečlenů.
Po větrné a sněhové kalamitě jsme uklízeli
větve z cesty na Kochavec. O týden později
jsme vyčistili Brodiště od usazeného bahna.
Na začátku listopadu nám byla předána
místnost na Staníkovém, kterou jsme uklidili a
použili k uskladnění materiálu. 14.11. jsme
uspořádali hodovou zábavu se skupinou Focus
a 5.12. zajistili chod rozsvicování vánočního
stromu.
Rok ukončíme 9. 1. 2010 v 15:00
výroční schůzí pořádanou v Obecním domě
čp. 41. Děkujeme a přejeme veselé vánoce a
šťastný nový rok.
Výbor SDH Rokytnice

Myslivecké sdružení
Přátelé přírody, vážení
vlastníci půdy uběhl další rok,
abychom zhodnotili práci našeho
mysliveckého sdružení a přiblížili
Vám naši činnost.
Oproti
minulému roku se nic nezměnilo, i nadále není
nic obseto, ba ještě přibylo při okrajích lesa a v
hrázích poblíž pozemků pastvin uhynulých
zvířat, která by se neměla volně válet, ale byla
předávána do kafilérie. My pokračujeme
v ozdravném programu léčení spárkaté zvěře a
lišek, na což vynakládáme nemalé prostředky.
Na letošním honu jsme střelili 6 zajíců a 2
kohouty. Počasí nám při honě přálo, tak to byl
zážitek i pro přítomné občany, kteří se zapojili
mezi honce.
V letošním roce jsme přistoupili
k omlazování funkcí v kolektivu. Chtěl bych
poděkovat našemu mladému předsedovi B.
Hamalčíkovi, který se vzorně ujal funkce a
přičinil se o přístřešek na myslivecké chatě, při
čemž bych chtěl poděkovat všem členům, kteří
se této akce zúčastňovali. Dále bych chtěl
poděkovat obecnímu úřadu, který vyšel vstříc

Stolní tenis
V sezoně 2008/2009 se umístila
naše družstva v regionálních soutěžích okresu
Zlín takto:
-SK Rokytnice „A“- RS 2.tř.- 7.místo-43 bodů
-SK Rokytnice „B“- RS 3.tř.- 12.místo-30
bodů /sestup do RS 4.tř./
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Na úseku Šanovských
potoků
se
sportovní
rybolov neprovádí slouží
jako chovné potoky.
Slovovací plán na tomto
úseku za jedno chovné
období
činí
350ks
násadové ryby Pstruha potočního. Rokytenka
se během roku udržuje a opravuje tak, aby se
na ni mohl provozovat sportovní rybolov.
Úpravy a údržba se provádí po ohlášení a
následném schválením správcem toku a to je
povodí Moravy. Násada v tomto roce činila
150ks Pstruha potočního. Dále se letos na
svěřených
úsecích
odpracovalo
375
brigádnických. hodin. Aktivistu této místní
rybářské skupiny dělá Martin Mrhálek, Šanov
65, Slavičín, 763 21, tel. 604242926.
Na závěr bych Vám všem, nejen
sportovním rybářům, ale i ostatním lidem
popřál: rybářům moc úlovků a lidem hodně
pěkných zážitků kolem našich překrásných
vodních toků.
S pozdravem Petrův zdar Martin Mrhálek

našemu snažení při budování mysliveckých
zařízení.
Všem občanům, i našim členům přeji
radostné vánoce, hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce.
Miroslav Hamalčík, myslivecký hospodář

TJ Sokol
Vážení spoluobčané a
sportovní přátelé, je za námi další
rok a máme tady opět Vánoce.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámil s činností TJ Sokol
Rokytnice.
Ve fotbalové sezoně 2009 máme tři družstva.
Je to družstvo mužů, dorostu a přípravky, která
hraje soutěž mladších žáků. Dorost i přípravka
jsou po podzimu na posledním místě a muži na
tom nejsou o nic lépe. Po osmi remizách a
pouze jedné výhře přezimují na 12.místě
tabulky.
Zatím
se
mužstvo
pohybuje
v sestupovém pásmu, ale pevně všichni
věříme, že v jarní části sezony se bude dařit
lépe a III.třída se bude v naší obci hrát i
nadále.
Členové TJ Sokol odpracovali při údržbě a
zvelebení sportovního a kulturního areálu přes
300 hodin, dále jsme se zúčastnili Setkání
Rokytnic ČR v Rokytnici u Přerova, kde jsme
obsadili 1.místo. Za toto umístění jsme získali
krásný pohár, který je vystaven na místním
obecním úřadě.
Tak jako každoročně i letos jsme uspořádali
Memoriál Františka Baklíka, taneční zábavu se
skupinou Focus a následujícího dne i
Anenskou pouť. Taktéž jsme již tradičně
vypomáhali při přípravách a organizaci
Mezinárodního
setkání
na
Peňažné.
Spolupráce s ostatními složkami v obci byla
velmi dobrá.
Ve vývěsní skříňce, prostřednictvím pana
Zdeňka Bureše, pravidelně informujeme
občany o činnosti naší TJ.
Závěrem mi dovolte poděkovat těm, kteří
jakýmkoliv způsobem pomohli naší TJ.
Milí spoluobčané, jménem výboru TJ
Sokol Rokytnice Vám přeji příjemné prožití
svátků vánočních, hlavně hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce
2010.
Jiří Zoller, předseda TJ

Fun - Mates
Out-Door Game - historicky poprvé
bez deště a nejlépe připravená.
Bohužel, poprvé v historii se počet účastníků
nezvýšil a poprvé místní nesložili vlastní tým. I
přes malý zásah ovšem skvělé ohlasy
účastníků.
Out-Door Night - kulturně vysoká a originální
úroveň, pestrá směs žánrů. Na druhou stranu
škoda, že divácký zájem byl ryze komorní.
Ostatní - dotáhnout OSTATNÍ musíme
především v dalším období, Out-Door byl
jednoznačně stěžejním počinem.
Poděkování - patří všem. Pořadatelům,
účastníkům, občanům politicky i nepoliticky
činným, kamarádům a příznivcům.
Děkujeme za podporu a přízeň a
přejeme pevné zdraví a pohodu do roku 2010.
Petr Šuráň, Fun-Mates

Sbor pro občanské záležitosti
V letošním roce naše členky přivítaly
do života čtyři nové občánky Rokytnice a
Kochavce. Jako každý rok i letos jsme
navštívily starší spoluobčany u příležitosti jejich
životních jubileí. V Sobotu 21.října se sešli
senioři z Rokytnice a Kochavce v sále místní
Hodpůdky za Lávkou na svém každoročním
setkání, zde jsme se postaraly o občerstvení
přítomných.
Závěrem bychom chtěly popřát všem
spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků
hodně zdraví štěstí a osobní spokojenosti
v roce 2010.
Elena Saňáková, předsedkyně SOZ

Moravský rybářský svaz
Místní
organizace
Moravského
rybářského svazu úsek Rokytnice, Šanov se
skládá z 22 členů z Rokytnice a 7 členů ze
Šanova.
Obhospodařuje
svěřené
toky
Šanovský potok , Rokytenku a veškeré přítoky.

8

Klub důchodců
„A tak šel čas a já se toulám dál, v kolika údolích jsem takhle stál…“, zpíval Waldemar
Matuška v jedné ze svých nejkrásnějších písniček.
A mně připadá, že my se takto také touláme, proklouzáváme časovým údobím jednoho roku,
jakoby mávnul čarovným proutkem.
A já opět usedám s tužkou v ruce, abych bilancovala naše letošní počínání a jsem opět
potěšená. Jsem na nás hrdá. Jsem hrdá na to, co všechno jsme vykonali pro radost,
potěšení a užitek pro druhé i pro nás.
Letošní rok jsme si slavnostně zahájili 15. ledna. Spočítali jsme si, že je nás 30 členů
a pustili se do práce. Pro naše školáčky jsme rádi přispěli do tomboly na jejich dětský ples.
Pak následoval obecní ples, od nás zase byla naplněná tombola zvířátky, plyšáčky a různými
maličkostmi.
Na oslavě MDŽ nás děti potěšily pěkným vystoupením. Za to naše členky pro ně ušily
z pohlednic malé chaloupky, což se našim malým a jistě i nadaným „umělcům“ líbilo. Bylo to
vzájemné obdarování.
Taky jsme se zapojili do pěkné akce mimo naši obec. Přispěli jsme užitečným dárkem
pro nejmenší miminka, která začínají svůj život v inkubátoru v porodnici v Uherském Hradišti.
Velmi rádi jsme jim předali 85 ks čepiček a 85 párů ponožek.
A co bylo taky pro nás? V květnu jsme vyrazili opět mimo hranice naší vesnice. Byl
vybrán a schválen zájezd do Věžek. Je tam velký výběr různých novinek a specialit, jak do
domácnosti, tak i na zahradu. Taky jsem si bezvadnou specialitu koupila a s velkým
nadšením uklidila a dodnes ji marně hledám.
6.8. jsme opékali špekáčky na táboráku u rybářské chaty. Byla to domluvená
beseda. Přivítali jsme tam naše kamarádky z Horné Súče. Jsou to milé a veselé společnice.
Na oplátku jsme byli zase my u nich. Přidaly se k nám i důchodkyně ze Slavičína. Přišel nás
pozdravit jejich pan starosta, i místostarosta a kulturní referentka. Překvapili nás bohatým
pohoštěním a vše se zakončilo, jak jinak – pěkně jsme si zazpívali.
26.11. nás navštívili příslušníci policie ČR. Měli dobré postřehy a řádně nás poučili
jak být opatrné a ostražité v dnešní době jak doma, tak i na cestách.
Pečení koláčků nás zaměstnává často. Pečeme na přání, podle potřeby na různé
příležitosti a akce. Vytvořili jsme si dobrý kolektiv, kamarádský a veselý. Poslední koláčky se
z plechů kutálely přímo pod Vánoční strom, který se u nás rozzářil 5.12. Myslíme si, že určitě
chutnaly, už podle toho, že se po nich jen zaprášilo.
Nakonec chci poděkovat za celý náš kolektiv starostovi naší obce panu Antonínu
Goňovi i ostatním zastupitelům, kteří se snaží nám vyjít vstříc.
Přeji všem krásný vánoční čas – v něm jen a jen vše dobré. Ať jsme všichni zdraví a
šťastní a můžeme se nadále scházet jako doposud.
Z upřímného srdce takto všem přeje Marie Šuráňová.

Z knihovny na Kochavci
Soutěž o nejlepšího čtenáře
Obecní knihovna Kochavec vyhlašuje soutěž o nejlepšího čtenáře,
která bude probíhat od začátku ledna do konce března 2010. Soutěže se
může zúčastnit kdokoliv, kdo je přihlášený v kochavecké knihovně. Více o
soutěži se můžete dozvědět začátkem nového roku na našich webových
stránkách nebo v knihovně.
Věra Urbanová, knihovnice
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Společenská kronika
Sňatky

Úmrtí
Jaroslav Dědek
Marie Malaníková

Markéta Pešková a Miroslav Sedlář

Blahopřejeme
Dne 20.2.2010 oslaví 80 let života
pan Václav Pešek
K jeho kulatému životnímu jubileu mu hodně
zdraví štěstí a Božího požehnání přejí
děti Pavel, Jenda a Božena s rodinami.

Diamantová svatba
Paní Marie Šuráňová a pan Jaroslav Šuřáň
oslaví dne 29.12.2009 diamantovou svatbu.
Jen ti, kteří milují celým srdcem,
si uchovají slast lásky, úcty a porozumění.
A protože jste to byli právě Vy,
přenesly jste se přes svých 60 let společného života s takovou „noblesou“
že si zasloužíte obdiv nás všech okolo Vás.
Ty LÁSKO, pozdravena buď,
buď věčná, statečností jsi-li.
A jsi-li snem, jen neprobuď.
Mé oči, když den je bílý.
Člověk je šťasten, třeba šílí,
Ty, lásko, pozdravena buď!
S poděkováním za všechno, „všecinko“, co jste nám v životě dali a pro nás udělali
a přáním všeho nejlepšího, co nejvíce zdraví a štěstí stojí v řadě prvních gratulantů
syn Miroslav s manželkou Zdeňkou, dcera Jaroslava s manželem Jiřím,
vnučky a vnuci Andrea, Leona, Miroslav, Ondřej se svými protějšky Amaurym,
Zdeňkem, Zuzanou, Ilonou a pravnouček Lukas Miri.
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70. výročí kaple sv. Anny
Protože stará dřevěná zvonice z 18.století byla velmi sešlá a chatrná, bylo nutno pomýšlet na
postavení nové, spíše ve formě kaple. V roce 1936 byl v obci ustaven výbor pro postavení kapličky,
do jeho čela byl zvolen pan Jan Škubník č.21. Úkolem výboru bylo sehnat peníze a vhodné místo pro
stavbu.
V té době mělo obecní zastupitelstvo v plánu, a byly již zahájeny přípravy, regulaci Rokytenky
přes obec. Se stavbou kaple bude započato po ukončení regulace. 5.května 1937 započala firma Ing.
Bartoš z Břeclavi s regulací Rokytenky, práce byly dokončeny v červnu 1938.
Vhodné místo pro postavení kaple byla určena parcela, kde stál obecní dům č.58, tak zvaná
sýpka, při níž bylo přistaveno nevzhledné hasičské skladiště. Protože i obec potřebovala kancelář a
hasičský sbor novou zbrojnici, bylo dohodnuto, aby byla postavena budova vyhovující pro všechny
tyto účely. Plány na víceúčelovou budovu zhotovil pan František Peléšek, stavitel z Bojkovic, místní
rodák. Nutno říci, že návrh byl vkusně a moderně řešen včetně umístění stavby. A tak v roce 1938
bylo započato s pracemi zbouráním staré „sýpky“ a ihned se stavěl nový obecní dům. Na jaře 1939
byla stavba dokončena a byly zahájeny přípravy na vysvěcení kaple, jež se stala dominantou nového
obecního domu.
Vysvěcení kaple proběhlo 23.července 1939 a byla zasvěcena sv.Anně – svátek 26.července.
Při tomto aktu byl předán i obecní úřad a hasičská zbrojnice, aby sloužily svému účelu.
Již 70.let se u obecní kaple scházíme na anenské pouti, v květnu na májových, při sv. mších
během roku, při rozsvicování vánočního stromu a jiných náboženských i společenských akcích, které
jsou našimi občany hojně navštěvovány.
Jaroslav Goňa

Navštívil nás Mikuláš
4. prosince 2009 navštívil děti na Kochavci sv. Mikuláš se svými pomocníky andělem a
dvěma čerty. Navštívili celkem 10 dětí z toho i 2 děti
u Múdrých (Černíčků) a jedno dítko na
Petrovém
(nedaleko
myslivecké
chaty).
Všechny děti měly připravené říkanky a písničky
a některé dokonce i nádherné obrázky. Za svou
snahu byly všechny děti odměněny sladkostmi.
Nikde se nenašly zlobivé děti, takže čerti odešli
do pekla s prázdným pytlem. Jen doufám, že to,
co všechny děti slíbily tak taky splní a dodrží.
Snad se sv. Mikuláši na Kochavci líbilo a příští rok nás i se
svými pomocníky opět navštíví.

Sv. Mikuláš navštívil také Rokytnici a to při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v sobotu
5.12.2009. Sladké dárečky (ten den asi první) rozdal dětem po jejich kulturním vystoupení, kterým
zpestřily tuto akci. Večerní oblohu pak rozzářil ohňostroj.
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Zprávy ze školy
„Vánoční nastává čas“
„Hýřivé barvy podzimu, kterými nás příroda udivovala se vytratily pod bělostným
pápěřím prvních sněhových vloček. Poznání, že dny jsou stále kratší a země se
zahaluje do temného roucha dlouhých nocí, dává tušit příchodu bělostného období
– zimy. Nastává čas, kdy si zkřehlými prsty zapínáme i ten poslední knoflík na
kabátě a Vánoce už nám cinkají za dveřmi.“
A nyní ještě v krátkosti – co se událo za poslední dva měsíce v naší mateřské a základní škole až
do předvánočního času?
Ještě na konci října k nám zavítala Policie ČR a připravila si pro naše a šanovské děti velmi
zajímavou besedu. Po krátkém úvodu si školáci připravili na policisty otázky „na tělo“ a na řadu přišly
také ukázky zbraní, vysílaček a jiných důležitých pomůcek pro policii. Děti si mohly na vše sáhnout a
vyzkoušet.
Poté jsme se přesunuli na školní dvůr, kde byla připravena ukázka výcviku služebního psa. Dozvěděli
jsme se, co všechno musí pes zvládnout, aby mohl „sloužit“ u policie. Tahle část se dětem velmi líbila,
ale přece jen je nejvíce zaujala prohlídka služebního auta, kde si mohly posedět a dokonce zapnout i
houkačku. Díky ochotným policistům se akce povedla a budeme se těšit na jaro, kdy máme
přislíbenou prohlídku jejich služebny ve Slavičíně.
Na pátek 13. listopadu byl naplánován „Den otevřených dveří.“ Škola byla otevřena nejen pro
školáky, ale i pro zájemce z řad dospělých, kteří tak mohli nahlédnout na aktivity dětí v průběhu
vyučování.
V sobotu 21. listopadu naši malí i velcí žáci vystoupili pro zdejší seniory. Na úvod se předvedly
děti základní školy společným tanečkem – mazurkou, poté následovalo pásmo básní a písní malých i
velkých školáků.
25.listopadu navštívila naše a šanovská škola Malou scénu ve Zlíně. Všechny děti přišly do školy
a školky svátečně oblečené a těšily se na představení „Krkonošské pohádky.“ Prostory tohoto
divadélka jsou útulné a působily na nás velmi příjemně. I když pohádku znají všichni - jak malí, tak i
velcí diváci z televizních večerníčků, přesto nás divadélko nadchlo. Malá scéna, šest herců a
představení jako v Národním divadle. Výkony umělců jsme odměnili dlouhotrvajícím potleskem a
všichni se již těšíme na další „divadelní výlet“.
Rozsvicování vánočního stromu se v obci uskutečnilo letos v sobotu před svátkem sv. Mikuláše.
Děti si připravily společné pásmo básní, písní a koled s mikulášskou a vánoční tematikou. Však se
také Mikuláš dětem odměnil tím, že přišel ochotně ve své plné kráse i s celou svou družinou za námi a
přinesl všem účinkujícím dárky. Snad i vystoupení našich žáčků se líbilo. Ještě nějaké koledy
zazpívají děti ZŠ v místní kapli na Štědrý den.
Poslední pracovní středeční odpoledne jsme zasvětili pečení vánočního cukroví a voňavé
pohodě. Školáci si těsto sami rozváleli, vykrojovali z něj vánoční tvary a sázeli je na plech. Za pomoci
p. vychovatelky Nádvorníkové stihli pečivo nejen upéci, ale i nazdobit.
A na pátek 18.12. jsme připravili pro celou školu „vánoční besídku.“ Ráno jsme si trochu
zasoutěžili a venku užívali první sněhové nadílky. Mezitím přišel do školy Ježíšek, který nadělil dětem
spoustu dárků. Jak zazvonil zvoneček, všichni se rozutekli pod stromeček, kde na školáčky čekalo
nemalé překvapení. Hrály koledy a malí i velcí si radostně rozbalovali dárky. Když děti prozkoumaly
každičkou hračku, byl připraven slavnostní oběd při svíčkách a po obědě dětské šampaňské. Jakmile
se dopila poslední kapička, sledovaly děti vánoční pohádku. Kdo se nedíval, tak si hrál s novými
hračkami.
Bylo to krásné rozbalování dárečků, ale děti se určitě těší až na tu pravou
vánoční atmosféru doma mezi svými nejbližšími.
Za všechny děti Mateřské a základní školy v Rokytnici a za celý pracovní kolektiv
bych Vám ráda popřála ty nejkrásnější svátky a do nového roku mnoho štěstí,
zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů.
Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za celoroční
spolupráci.
Dále děkuji za sponzorské dary, z nichž byly zakoupeny vánoční dárky pro děti: REA- Zámek, Kamil
Hamalčík, Jaroslav Urbaník, Milan Michalec, Pavel Pešek, Pavel Šuráň, fa KOWAG, TVD, FEVOS.
Ještě jednou – děkujeme!
Dana Žálková, ředitelka školy

12

Pozvánky
VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ - VIGILIE
ve čtvrtek 24.12.2008
v místní kapli v 15.00 hodin

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
SK Rokytnice uspořádá v úterý 29. prosince 2009 již 10. ročník Vánočního turnaje ve stolním
tenisu.
Program je následující:
- 10:00 hod – turnaj mládeže (do 18-ti let)
- 14:00 hod – turnaj neregistrovaných hráčů
- 18:00 hod – turnaj registrovaných hráčů – Memoriál ing. Karla Nováka
Turnaj se bude konat v sále Hospůdky za lávkou. Hlavní kategorií bude
dvouhra mužů i žen. Zápis na turnaj a rozlosování bude probíhat vždy půl
hodiny před začátkem jednotlivých kategorií. Nejlepší aktéři budou odměněni
poháry a věcnými cenami. Každý hráč musí mít s sebou sálovou obuv,
případně pálku.
Pořadatelé zvou tímto všechny zájemce o tento sport, aby přišli změřit své síly mezi zelené stoly.

Srdečně zveme všechny občany na

III. Obecní ples
který se uskuteční v sobotu 20. února 2010
v sále Hospůdky za lávkou v Rokytnici.
K tanci a poslechu zahraje kapela Quatro.
Součástí plesu bude bohatá tombola a soutěž
O nejlepší plesovú pálenku.
Zájemce o soutěž vyzýváme, aby vzorky své pálenky (0,5 l) dodali na obecní
úřad do středy 3. února 2010. Prosíme, o dodržení tohoto termínu. Vzorky
pálenky přinesené po 3.2.2010 nebudou zařazeny do soutěže.
Hodnocení všech vzorků proběhne v sobotu 6.2.2010 na OÚ, komisí složenou
ze zástupců společenských organizací.
Deset nejlepších vzorků bude hodnoceno přímo na plese.
Bohaté občerstvení včetně zvěřinového guláše zajištěno.

Silvestrovský výšlap na Peňažnou
ve čtvrtek 31. 12. 2009
Sraz účastníků je kolem poledne na Peňažné.
Jde se za každého počasí. Připravte si dobré obutí, teplé oblečení, jídlo a
občerstvení. V případě dostatečného množství sněhu si vezměte běžky. Výšlap
není nijak organizován – kdo přijde, ten jde. Pro zájemce je odchod z Rokytnice od
bývalého skladu Prabos v 9:30 hod. Návrat se předpokládá mezi 14 – 15 hodinou.
Pojďme na čerstvý vzduch a oslavme to společně!
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Ze zubní ordinace
Pro krásný úsměv nás i našich dětí
Aby byl úsměv opravdu krásný, měl by předvést dvě řádky zdravých zubů. Nezapomínejme na
svá ústa. Je spousta faktorů, které ovlivní, co si o nás lidé pomyslí, když pohledí do naší tváře. První
dojem určitě vylepší usměvavá ústa, obsahující čistý, zdravý a pokud možno rovný chrup. Kdo si spíše
než na kráse zakládá na svém zdraví, pro toho existují ještě pádnější argumenty, proč provádět
důkladnou ústní hygienu: zanedbání zubní infekce ať už způsobené zubním kazem nebo dásněmi
postiženými parodontózou, může znamenat její rozšíření po celém těle. Bakterie ze zaníceného zubu
mohou doputovat k mozku a způsobit tu zánět mozkových blan nebo k srdci a zanítit chlopeň či
přivodit srdeční příhodu po vytvoření krevní sraženiny a ucpání srdeční tepny. Parodontóza zvyšuje
riziko komplikací cukrovky a zkažený chrup může taky způsobit předčasný porod. Něco takového
bychom přece svému tělu neudělali! Vrhněme se na péči o náš chrup a při tom nezapomeňme ani na
naše děti.
Dětské zoubky
Rozhodující vliv na zdraví dětských zubů má péče rodičů. Rodiče by měli mít na paměti, že do zubní
ordinace by jejich děti neměly přijít poprvé, až když něco bolí.
Jak na dětské zoubky – mlíčňáky
Začněte s čištěním už při prořezání prvního zubu. Můžete použít tzv.“prsťáček“. Je to gumový
kartáček, který lze natáhnout na prst, na jehož konci je jemná štětička, která čistí a zároveň masíruje
dásně a je tedy i dobrý pomocník při prořezávání prvních zubů. Dá se i vyvařovat. Lze ho použít od
druhého měsíce až do jednoho roku dítěte. Zároveň existuje speciální enzymatická zubní pasta. Dá se
použít od 3 měsíců do 3 let dítěte. Od půl roku do roku mají děti nárok na jednu prohlídku v roce, jinak
při obtížném prořezávání prvních zubů kdykoliv.
•
•
•
•
•
•
•
•

Později pomáhejte dětem zuby dočistit (do 8 let) a starší školáky
kontrolujte.
Dohlédněte na to, aby si děti čistili zuby dvakrát denně.
Pořiďte dětem kartáček s měkkými štětinami a malou hlavičkou.
Rodiče by měli mít speciální kartáček, kterým čistí dětské zuby jen oni.
Zakupujte dětem dětskou pastu s fluoridem.
Kartáčky vyměňujte, nejméně čtyřikrát ročně.
Navštěvujte s dětmi zubního lékaře, alespoň dvakrát ročně.
Po večerním čištění podávejte dětem jen vodu nebo neslazené čaje, v žádném případě nic na
jídlo, protože přes noc se snižuje produkce slin a cukry na chrup působí intenzivněji než ve
dne.
MUDr. Jaroslava Šálová

Statistika obyvatel v roce 2009
Počet obyvatel v roce 2009:
Přistěhovali se:
9
Narodili se:
4
Odstěhovalo se:
12
Zemřelo:
6
K 22.12.2009 máme 583 obyvatel, z toho 68 dětí a 515 dospělých.
Na Kochavci žije 66 obyvate,l z toho 9 dětí a 57 dospělých a v Rokytnici žije 517 obyvatel, z toho
59 dětí a 458 dospělých.
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