Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
2/2010

10. ročník

„Jsou-li mravenci v den svaté Anny na záhoně, bude mokrý podzimek,
jsou-li v brázdě, bude podzimek suchý.
Je-li na den svaté Anny bouřka, bude v zimě mnoho závějí.“
Léto se kvapem blíží ke své druhé polovině, která by měla být stejně slunečná jako první týdny
prázdnin. Každoročně na konci července se koná v Rokytnici pouť, na počest patronky kaple –
sv. Anny. Tradice anenské pouti sahá do daleké historie.
Svatá Anna nebo také řečená Anna Samodruhá (Samotřetí) jsou spolu se svým
manželem svatým Jáchymem považováni za rodiče Panny Marie.
Svatá Anna se stala ochránkyní manželských párů, vdov, zejména chudých a
hospodyň. Je to také přímluvkyně za šťastný sňatek a požehnání dětí, za déšť a za
znovunalezení ztracených předmětů. Také je patronka horníků, lodníků, domácích
zaměstnanců, tkalců, truhlářů, obchodníků, mlynářů, provazníků a krejčích.

Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku bych Vás rád seznámil s hospodařením obce za první pololetí
letošního roku a také s výhledem investičních a neinvestičních akcí na další období.
V oblasti financování za první pololetí jsou daňové příjmy, které tvoří podstatnou část obecních příjmů
plněny na 56,19%.
V rámci výdajů jsme za prvních šest měsíců roku 2010 uhradili zejména zimní údržbu místních
komunikací, náklady na svoz a likvidaci odpadů včetně sběrného dvora, příspěvek ZŠ a MŠ, půjčku
Zlínského kraje (Kochavec), územní plán, hasičskou stříkačku, opravu výletiště na Kochavci, opravu
místní komunikace vstřikovací metodou, nákup a zabudování jímky u Obecního domu Kochavec.
Zůstatek na běžných účtech obce k 30.6.2010 byl 963.849,40 Kč a bude použit k financování akcí,
které jsou rozpracovány a které budeme realizovat ještě do konce roku. Jednou z takových akcí je
zateplení budovy ZŠ a MŠ, která právě probíhá a na kterou nám byla přiznána dotace ze SFŽP ve
výši 1.455.846 Kč. Výběrové řízení na zateplení školy vyhrála firma Renostav Luhačovice. Této
veřejné soutěže se zúčastnilo 7 stavebních firem.
V příštím měsíci začneme s realizací akce Rekonstrukce veřejného osvětlení v Rokytnici, na
kterou jsme získali dotaci 160.000,- Kč od Zlínského kraje. Ve výběrovém řízení ze tří firem nejnižší
cenu nabídla firma CHMELA – STAV s.r.o. Slavičín, která také bude tuto zakázku provádět.
Dále bychom rádi realizovali úpravu koryta Rokytenky na návsi. Tady zbývá pouze několik formalit
k vyřízení stavebního povolení a intenzivně sháníme finanční prostředky na zaplacení opravy
komunikace od Lesíka po most u obecního úřadu.
V příštím roce bychom rádi započali práce na odkanalizování obce. Máme spočítáno, že první
etapa akce by stála cca 20.000.000,- Kč. V této etapě by bylo odkanalizováno Horňansko, vybudován
přivaděč a ČOV. Dotace ze státních zdrojů činí 80% nákladů. Máme přislíbenou podporu ze strany
Zlínského kraje ve výši 10%, takže na obec by zbylo spolufinancování ve výši cca 2.000.000,- Kč, což
je v rámci našeho rozpočtu přijatelné. My občané ostatních částí obce, které jsou odkanalizované,
bychom měli být solidární s občany Horňanska a umožnit provedení odkanalizování této části, aby se
„Horňané“ zbavilli letitého a nepříjemného problému. S touto akcí je úzce spjata i tolik potřebná oprava
komunikace na Malé straně (kolem hospody). Kanalizace se částečně dotýká i této komunikace.
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Nemá cenu opravit komunikaci a za rok ji znovu rozbít. Věřím, že to obyvatelé na Malé straně pochopí
a chvíli ještě vydrží. Doufám jen, že téma odkanalizování Horňanska nebude zneužito před
podzimními volbami. Již jsem totiž zaznamenal, že kanalizace na Horňansku není vůbec nutná, že by
stačilo „Horňanům“ zaplatit pořízení domácích ČOV a že celá obec bude kvůli Horňansku platit stočné.
Tady je jednoznačné stanovisko nadřízených orgánů životního prostředí. Odpadní vody i z domácích
ČOV musí být zaústěny do kanalizace a kanalizace musí být zakončena centrální ČOV. Pokud bude
kanalizaci a ČOV provozovat obec, budou náklady na provoz hrazeny z obecních prostředků. Stočné
tedy nebude.
Další významnou akcí, kterou bychom v příštím roce rádi realizovali je vybudování
infrastruktury ke stavebnímu pozemku „za Zimáčky“.
Teď už jen telegraficky. Zastupitelstvo obce se za první pololetí sešlo na svých zasedáních
celkem šestkrát. Těchto veřejných zasedání se zúčastnilo celkem dvacet občanů. Dostal jsem se do
řečí, že údajně spekuluji s pozemky v blízkosti firmy TVD. Můžu Vás ubezpečit, že jsem nikdy žádné
pozemky u TVD nevlastnil a nevlastním, natož abych s nimi spekuloval. Zastupitelstvo obce se snaží
firmě TVD vyjít vstříc projednáním určitých směn obecních pozemků, tak aby se tato firma, která
zaměstnává hodně občanů z Rokytnice a Kochavce, mohla dále rozvíjet, ale na druhou stranu, aby
byla směna výhodná i pro obec.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál příjemně prožitou dovolenou a školákům příjemné
prázdniny.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XXXIX. mimořádném zasedání, konaném dne 14.4.2010 mj.:
schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č.D/0541/2010/KH na nákup požární stříkačky a pověřilo starostu podpisem smlouvy
schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.2236/1. Věcné břemeno se
týká zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na výše
uvedeném pozemku
schválilo Dohodu o partnerství k projektu „Technologické centrum ORP Valašské
Klobouky a e-Governmentové služby ve správním území ORP“
vzalo na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 2227 a pověřilo SK provedením místního
šetření se záměrem identifikovat pozemek p.č.2227 v lokalitě Nový Mlýn
vyhlásilo záměr na odprodej části pozemku p.č. PK 292/1 o výměře cca 1.313 m² dle grafické
přílohy. ZO pověřuje SK provedením místního šetření v dané lokalitě.
vyhlásilo záměr na odprodej části pozemku p.č. PK 292/1 o výměře cca 3.421 m² dle grafické
přílohy. ZO pověřilo SK provedením místního šetření v dané lokalitě.
Schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory z rozpočtu Zlínského kraje č. D/493/2010/ŘDP na
Rekonstrukci veřejného osvětlení a pověřilo starostu podpisem smlouvy
vzalo na vědomí Žádost o odprodej pozemku p.č. PK 820
souhlasilo se vstupem na pozemek p.č. 2213 za účelem umístění podzemního vedení
elektrického kabelu z pozemku p.č. 872/2 na pozemek p.č. 634/55. Předpokládaná délka
kabelu bude max. 120 m.
nesouhlasilo s nabídkou na koupi pozemku p.č. st.147
souhlasilo s pořádáním hasičské výběrové soutěže mladých hasičů v areálu TJ Sokol
Rokytnice v neděli 12.9.2010
souhlasilo se zakoupením jímky na vyvážení od firmy SANEKO Uherský Brod. Zabudování
jímky provede stavební skupina firmy TVD – Technická výroba a.s. Rokytnice.
souhlasilo s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Úprava
toku Rokytenky u obecního úřadu, včetně terénních úprav na návsi firmou V – PROJEKT ,
Nám. T.G.M. 2433, 760 01 Zlín v ceně 25.300,- Kč
vzalo na vědomí předpokládaný časový harmonogram akce – Rokytnice – komunikace a
inženýrské sítě k 9 rodinným domům
ZO Rokytnice na svém XXXX. zasedání, konaném dne 24.5.2010 mj.:
schválilo zprávu o činnosti OÚ od 13.3. do 24.5. 2010
schválilo kontrolu usnesení a úkolů z XXXVIII. a XXXIX. zasedání ZO
ZO v Rokytnici na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního
hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané dle Závazných pokynů pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP, ZMR 2. kategorie na veřejnou zakázku na stavební práce
„Zateplení objektu školy č. 100“ pro firmu RENOSTAV spol. s r.o., Nábřeží 971, 763 26
Luhačovice, v ceně 1 491 518,00 Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo
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pověřilo starostu a místostarostku vyřízením úvěru, který bude použit k profinancování stavby
Zateplení objektu školy č.100
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší cenové
nabídky na stavební práce akce Rekonstrukce veřejného osvětlení v Rokytnici pro firmu
CHMELA–STAV, s.r.o.K Nábřeží 853,763 21 Slavičín-nabídková cena 328.201,-Kč a pověřilo
starostu podpisem smlouvy o dílo
rozhodlo o prodeji části pozemku p.č.PK 292/1 o výměře cca 1313 m² v k.ú. Rokytnice u
Slavičína, za cenu 5,- Kč/m². Žadatel uhradí geometrické zaměření, daň z převodu
nemovitosti, vypracování kupní smlouvy a veškeré další náklady spojené s prodejem. Při
geometrickém zaměření parcely bude přítomen pracovník OÚ. Po provedení geometrického
zaměření bude odsouhlasen prodej pozemku dle skutečné výměry dle geometrického plánu.
rozhodlo o prodeji části pozemku p.č.PK 292/1 o výměře cca 3421 m² v k.ú. Rokytnice u
Slavičína za cenu 5,- Kč/m². Žadatel uhradí geometrické zaměření, daň z převodu
nemovitosti, vypracování kupní smlouvy a veškeré další náklady spojené s prodejem. Při
geometrickém zaměření parcely bude přítomen pracovník OÚ. Po provedení geometrického
zaměření bude odsouhlasen prodej pozemku dle skutečné výměry dle geometrického plánu.
vyhlásilo záměr na odprodej části pozemku p.č. 2236/1 dle grafické přílohy. ZO pověřilo SK
provedením místního šetření v dané lokalitě.
rozhodlo na základě žádosti o poskytnutí půjčky z FRB ve výši 20.000,- Kč
vyhlásilo záměr na odprodej části pozemku p.č. 21/1 dle grafické přílohy. ZO pověřilo SK
provedením místního šetření v dané lokalitě. ZO souhlasilo s geodetickým zaměřením dané
lokality.
vyhlásilo záměr na směnu části pozemku p.č. 2213 dle grafické přílohy. ZO pověřilo SK
provedením místního šetření v dané lokalitě.
vyhlásilo záměr na směnu části pozemku p.č. PK 820 dle grafické přílohy. ZO pověřilo SK
provedením místního šetření v dané lokalitě.
souhlasilo s uspořádáním akce Out-door night a fotbalového turnaje na výletišti na Kochavci.
S pořadateli této akce bude sepsána písemná dohoda o zapůjčení areálu výletiště a
Obecního domu na Kochavci včetně garancí úhrady vzniklých škod.
souhlasilo s poskytnutím daru ve výší 1.000,- Kč nadaci pro transplantaci kostní dřeně,
Trávníky 1175, 765 02 Otrokovice.
ZO Rokytnice na svém XXXXI. zasedání, konaném dne 22.6.2010 mj.:
schválilo zprávu o činnosti OÚ od 25.5. do 22.6.2010
schválilo kontrolu usnesení a úkolů ze XXXX. zasedání ZO
vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2009
schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2009 bez výhrad
Součástí závěrečného účtu je:
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 v tis. Kč
2. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
3. Vyúčtovaní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
4. Fond rozvoje bydlení
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2009
6. Stav finančních prostředků obce k 31.12. 2009
rozhodlo o prodeji části pozemku p.č.2236/1 o výměře cca 70 m² v k.ú. Rokytnice u Slavičína
za cenu 25,- Kč/m². Žadatel uhradí geometrické zaměření, daň z převodu nemovitosti,
vypracování kupní smlouvy a veškeré další náklady spojené s prodejem. Při geometrickém
zaměření parcely bude přítomen pracovník OÚ. Po provedení geometrického zaměření bude
odsouhlasen pozemku dle skutečné výměry dle geometrického plánu
schválilo směnu části pozemku p.č. 2213 o výměře cca 1000 m² v k.ú. Rokytnice u Slavičína ,
vlastník obec Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín za pozemky ve vlastnictví firmy TVD –
Technická výroba , a.s. Rokytnice 203, 763 21 Slavičín tak, aby z nově vzniklé parcely
(komunikace) byl zajištěn veřejný přístup ke všem pozemkům, ke kterým je přístup ze
směňované části pozemku p.č.2213. Žadatel, firma TVD, uhradí veškeré náklady spojené se
směnou (geometrické zaměření, vypracování směnné smlouvy a veškeré další náklady
spojené se směnou). Při geometrickém zaměření parcely bude přítomen pracovník OÚ
Rokytnice. Po provedení geometrického zaměření bude odsouhlasena skutečná výměra
směňovaných pozemků dle geometrického plánu.
schválilo směnu části pozemku p.č. PK 820 o výměře cca 8000 m² v k.ú. Rokytnice u
Slavičína , vlastník obec Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín za pozemek p.č. PK 722 o
výměře 8117 m² v k.ú. Rokytnice u Slavičína , ve vlastnictví firmy TVD – Technická výroba ,
a.s. Rokytnice 203, 763 21 Slavičín. Žadatel, firma TVD, uhradí veškeré náklady spojené se
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směnou (geometrické zaměření, vypracování směnné smlouvy a veškeré další náklady
spojené se směnou). Při geometrickém zaměření parcely bude přítomen pracovník OÚ
Rokytnice. Po provedení geometrického zaměření bude odsouhlasena skutečná výměra
směňovaných pozemků dle geometrického plánu.
vzalo na vědomí informace o průběhu akce Zateplení objektu školy č.100
vzalo na vědomí informace o postupu prací na odkanalizování obce
souhlasilo s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby mezi obcí Rokytnice, Rokytnice
53, 763 21 Slavičín a firmou TOP – ELECTRONIC ČR, spol. s r.o., Rokytnice 203, 763 21
Slavičín a pověřilo starostu podpisem smlouvy
nesouhlasilo s cenovou nabídkou na dodávku a montáž dětského hřiště na Kochavci od firmy
Karim Hulín
ZO Rokytnice na svém XXXXII. zasedání, konaném dne 13.7.2010 mj.:
vyhlásilo záměr na směnu pozemků p.č.st. 243/6 o výměře 36 m² a pozemku p.č. 634/67 o
výměře 98 m² a části pozemku p.č. 2213 o výměře cca 1000 m²
vyhlásilo záměr na směnu pozemku p.č. PK 820 o výměře 19 066 m²
vzalo na vědomí informace odborného lesního hospodáře o průběhu zpracování kalamity
z června 2010 v lesních obecních porostech
schválilo rozpočtová opatření
schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č.D/1419/2010/KH na odstranění prvotních povodňových škod a pověřilo starostu podpisem
smlouvy
stanovilo počet zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce konané 15. – 16.října 2010 na
devět
rozhodlo na základě žádosti poskytnutí půjčky z FRB ve výši 15.000,- Kč
schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č.D/1631/2010/KH na pořádání 10.ročníku Mezinárodního česko-slovenského setkání na
Peňažné a pověřuje starostu podpisem smlouvy
vzalo na vědomí dopis předsedy Okresního soudu ve Zlíně

Kalamita v obecních lesích
Bořivý vítr, který se přehnal našim krajem 12.6.2010 se nevyhnul ani lesům Obce Rokytnice.
Napáchal zde značné škody, především ve starších bukových porostech na otevřených návětrných
porostních stěnách. Vyvracel celé stromy i s kořeny, lámal kmeny a košaté staré buky rozlamoval.
Nejvíce takto poškozených stromů je v lesních porostech na Smolenkách (cca 100 m³), v Kamenci
(cca 80 m³) a Hájku (cca 50 m³), kde zavalil nově vybudovanou lesní cestu.
Zpracování této kalamity proběhne v září tohoto roku. K tomuto termínu přistupujeme
z několika důvodů. Především převážná část stromů je vyvrácena i s kořeny, stromy dále transpirují
(listy jsou zelené), nehrozí zapaření a znehodnocení cenných sortimentů, které v letním, velmi teplém
počasí nejsou prodejné. Stromy rozštípané a zlomené budou vytěženy jako palivo, tedy zde nehrozí
žádné znehodnocení. Procento palivového dříví bude v této kalamitní těžbě vyšší, než v normální
těžbě úmyslné.
Ing.Antonín Gbelec, odborný lesní hospodář

Dárce kostní dřeně

I v naší obci se najdou lidé, kterým není osud jiných lidí
lhostejný.
16.dubna 2010 v Obecním domě v Praze se uskutečnilo
poděkování dárcům kostní dřeně, náš občan Zdeněk Kostka jej
převzal z rukou paní Livie Klausové a plzeňského biskupa Mons.
Františka Radkovského.
I vy můžete pomoci a to finančním darem zaslaným na účet Nadace
pro transplantace kostní dřeně č. 043 43 043/0300
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Společenská kronika
Sňatky
Kateřina Úlehlová a Nikola Lekovski
Romana Králíková a Jiří Zoller
Blanka Machalová a Jaroslav Pospíšil
Olinka Kalíková a Lukáš Pešek
Blažena Švachová a Radek Liška

Úmrtí
Jaroslav Švach
Aloisie Tarabusová

Obecní úřad informuje
Veřejně prospěšné práce (VPP)
V letech 2008 – 2010 jsou vytvářena pracovní místa VPP také v rámci projektu Veřejně
prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 2.3.2009 do 31.12.2009 bylo v obci Rokytnice v rámci projektu podpořeno 7
pracovních míst na VPP částkou 526.614,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu
činila 85%, tj. 447.621,90,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 78.992,10 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství a
budov, což přispělo k lepšímu vzhledu obce. Na těchto pracovních místech pracovali občané, kteří
vzhledem k dlouhodobé nezaměstnanosti, návratu z mateřské dovolené nebo zdravotnímu postižení
jen obtížně hledali zaměstnání.
-

- Přísedící soudců
Na základě žádosti předsedy Okresního soudu ve Zlíně mají naši občané možnost stát se
přísedícími soudců Okresního soudu ve Zlíně. Případní zájemci se mohou blíže informovat na OÚ.
- Nákup požární stříkačky
Na základě žádosti obce byla poskytnuta Zlínským krajem účelová investiční dotace ve výši
100.000,- Kč na nákup požární stříkačky. Dle pravidel pro poskytnutí dotace se naše obec podílela na
zakoupení stříkačky částkou 50.000,- Kč. Stříkačka bude slavnostně vysvěcena při mši svaté v neděli
25.7.2010.

Zlínský kraj poskytl na nákup požární stříkačky
účelovou investiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 100.000,- Kč.

- Rekonstrukce veřejného osvětlení
Vzhledem k tomu, že veřejné osvětlení v obci je již delší dobu v havarijním stavu, byl
vypracován projekt na jeho rekonstrukci. Projekt řeší problém časté poruchovosti a vysoké spotřeby
elektrické energie stávajícího veřejného osvětlení. Na tuto akci Zlínský kraj poskytl dotaci ve výši
160.000,- Kč.

Zlínský kraj poskytl na Rekonstrukci veřejného
osvětlení v Rokytnici dotaci
ve výši 160.000,- Kč.

5

- Povodně
Počátkem června zahrozila v naší obci po letech opět velká
voda, která zaplavila několik sklepů. Díky pohotovosti našich
hasičů, kteří v pozdních večerních a nočních hodinách hlídali
stoupající hladiny Rokytenky a Kochaveckého potoka, nevznikly
další škody na majetku občanů. Včasným odstraněním spadených
větví z příkopů nedošlo k podemletí místních komunikací. Jako
památka na povodňový stav zůstala pouze naplavenina před
obecním úřadem, která byla za přispění finančních prostředků od
Zlínského kraje odstraněna.

Zlínský kraj poskytl na odstranění následků
prvotních povodňových škod účelovou
neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 60.000,- Kč.
- Provozní doba ve sběrném dvoře
Provozní doba je stanovena takto:
00
00
00
00
pondělí
9. – 12.
13. – 17.
00
00
00
00
středa
9. – 12.
13. - 17.
00
00
Každou lichou sobotu
9. - 11.
- Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden ve středu 6.října 2010 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.
- Kalendář společenských a kulturních akcí na rok 2009
- 24. - 25.7 Anenská pouť v Rokytnici (Focus, Záhorovjané)
- 14.8.
Fun-mates (Kochavec)
- 14.8.
Zájezd do termálních lázní v Györu (Maďarsko)
- 21.8.
Setkání na Peňažné – 10. ročník
- 12.9.
Hasičská soutěž

Soutěž SDH O putovní pohár starosty
V sobotu 10. července ve 14.00 hodin byla
na Kochavci zahájena soutěž dobrovolných hasičů O
putovní pohár starosty. Letos se soutěže zúčastnilo 7
jednotek mužů a 3 jednotky žen. Soutěžilo se
v požárním útoku v provedení s vlastní úpravou. Naši
dobrovolní hasiči se umístili na výborném 2. místě
v kategorii mužů a v kategorii žen na vynikajícím
1. místě.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SDH muži
Dolní Lhota
Rokytnice
Štítná nad Vláří
Lutonina
Bohuslavice
Nevšová
Šanov

SDH ženy
Rokytnice
Petrůvka
Dolní Lhota

Zprávy ze školy
NA CHYTANOU
Jiří Faltus
MOTÝLI ROZEVŘOU KŘÍDLA PLNÁ KVĚTŮ
A LETÍ VSTŘÍC LÉTU.
LÉTO ROZEVŘE NÁRUČ, ŽE MOTÝLY CHYTÍ.
CHYTILO LOUKU.
A MÍSTO MOTÝLŮ DRŽÍ KYTICI KVÍTÍ.
Ano, je to tak. Deset pracovních měsíců uteklo jako voda a je tu část roku, na kterou se snad
všichni těšíme nejvíc – prázdniny, léto - ta krásná část roku. Bohatá a štědrá příroda nám nabízí své
dary. Kdo z nás nepohrdne miskou jahod, třešní, rybízu, melounu? Na rozlehlých lánech dozrává zlaté
obilí, školákům nastávají dva blažené měsíce - prázdniny. Zkrátka je čas výletů, sportování, plavání a
hlavně odpočinku dětí a taky rodičů.
Noci bývají teplé, dny žhavé, občas zaburácí hrom a přináší blahodárný déšť. Příroda si žádá
vláhu, aby všechno její bohatství dozrálo. Na konci léta lesy ztichnou, ptáčci přestávají zpívat, někteří
se chystají k odletu na jih. Lesy však neosiří, lákají houbaře a milovníky borůvek a ostružin. Tento
krásný čas končí v tichu ranních mlh...
Ale nepředbíhejme, já bych se ještě ráda vrátila k našim „ jarním školním i mimoškolním aktivitám.“
Tak tedy – co se událo od dubna do konce školního roku 2009 - 2010 v naší škole?
Na středu 1. dubna byly děti naší školy pozvány paní Fojtíkovou do místní knihovny. Tato beseda
byla věnována pohádkám a pověstem. Děti se seznámily s literárními pojmy formou poslechu a
krátkého výkladu. Zájemci si mohli vyzkoušet zaujmout posluchače vlastní četbou.
Na závěr nás paní Fojtíková seznámila s knižními tituly, které si děti mohou ve svém volném čase
vypůjčit. Děkujeme paní knihovnici za pěkně připravenou, poutavou a poučnou besedu a všichni se již
těšíme na další návštěvu.
Dne 9. dubna se děti naší ZŠ a MŠ společně s šanovskými dětmi zúčastnily první dvoulekce
výcviku plavání v bazénu Delfín Uherský Brod. Školáci a školkáčci byli hravým způsobem postupně
zbavováni strachu a obav z vodního prostředí. V průběhu dalších lekcí bylo možno pozorovat zvyšující
se sebejistotu dětí, nabývání nových zkušeností, dovedností a radost z pobytu ve vodě. Oproti
nejistým počátkům můžete nyní vidět ve vodě veselé a dovádivé „vodníky “. Pobyt v bazénu totiž
přispívá nejen k pohybovému rozvoji, ale i psychické pohodě. A protože čas uplynul jako voda, naše
plavání skončilo, děti si odnesly „mokré vysvědčení“. A my přejeme všem „ plaváčkům“, aby své nově
naučené schopnosti a dovednosti dále rozvíjeli v průběhu nastávajícího léta .
Takže milí „vodníci“ - hezké léto. Ale nezapomínejte na pravidla bezpečného chování ve vodě a u
vody!!!
V úterý 20. dubna byla na ZŠ a MŠ Rokytnice ukončena kontrolní činnost ČŠI. O jejím výsledku a
celkovému hodnocení školy Vás seznámím v samostatném článku.
V neděli 25. dubna se uskutečnilo na obecním úřadě „Vítání občánků do života“. Slavnost byla
připravena pro jedno miminko. Žáci naší školy si pro ně, jejich rodiče a rodinné příslušníky připravili
pásmo básní a písní. Po té následovalo příjemné přátelské posezení.
Pozvání p. ředitelky Nadace J. Pivečky Mgr. Boženy Filákové a příslušníků Policie ČR ve Slavičíně
jsme využili k návštěvě ve čtvrtek 13. května. Po předchozí domluvě jsme nejprve uskutečnili
návštěvu služebny policie. Děti byly provedeny celým objektem, vyzkoušely si i pobyt v cele
předběžného zadržení a velmi se jim líbila ukázka policejního vybavení. Pak následovalo shlédnutí
prezentace týkající se pravidel Besip a tím také prověření znalostí dětí. V dobré náladě jsme se
nakonec společně vyfotografovali a domluvili si na příští školní rok další besedu.
Potom jsme se přemístili do budovy Nadace Jana Pivečky, kde nás paní
ředitelka nejprve srdečně přivítala, dětem nabídla občerstvení – zákusek a
limonádu – a hezky všem přítomným popsala záměr a činnost budovy,
zavzpomínala na J. Pivečku. Paní Filáková je pro nás osobou velmi známou,
protože každý rok jezdí k nám do školy vyhlásit výtvarnou soutěž pořádanou
nadací. Ta letošní nesla název „Moje nejoblíbenější kniha “, které se účastnili
všichni žáci naší základní školy. Odborná porota hodnotila práce dětí všech
zúčastněných škol /přes 200 žáků / a na třetí místo ve své kategorii vybrala
výtvarnou práci naší žačky Elišky Rakové - „Křemílek a Vochomůrka“. Elišce
blahopřejeme, děkujeme touto cestou za vstřícnost a zájem o naši MŠ a ZŠ a
těšíme se na další spolupráci.
Dne 25. května jsme navštívili ZŠ a MŠ Šanov, která nás pozvala na pohádku
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„Čert a Káča“. Tato akce se konala na místním výletišti. Scéna byla krásně vyzdobena dekoracemi,
které představovaly peklo. Výběr kostýmů podtrhoval jejich nadšení pro herectví.
My diváci jsme se usadili a pozorovali nádherně připravenou divadelní scénku. Po skončení pohádky
nám šanovská děvčata ještě zazpívala několik známých písní a kdo chtěl, postupně se přidával ve
zpěvu. Na úplný závěr si děti zadováděly v celém areálu, vyzkoušely si připravenou aparaturu a
spokojeni z celkového dne jsme se autobusem vrátili zpátky do školy.
Měsíc červen patří mezi nejhezčí měsíce roku. Dny jsou dlouhé a vzduch je nasycen vůněmi
schnoucího sena a kvetoucích lip. Pro děti je červen ve znamení školních výletů a blížícího se konce
školního roku. Je časem těšení se na prázdniny, ty nádherné dny bez úkolů a školních povinností, dnů
plných slunce, vody, zábavy, radostí a pohody.
V červnu se také slaví MDD. Naše škola jej letos oslavila společně s dětmi ze Šanova v úterý1. června
a vůbec nás nezaskočilo deštivé počasí. Protože děti dostaly jako dárek k tomuto dni návštěvu
„Dětského centra Galaxie Zlín “. V prostorné hale se nachází spousta atrakcí, na kterých se malí i
velcí za 120 minut doslova a do písmene vyřádili. Také paní učitelky si vyzkoušely, jak se lozí po
horolezecké stěně ……a kolik zvládnou??!!!
Takže milí rodiče, pokud chcete udělat svým ratolestem moc velkou radost, zajeďte si s nimi do
Galaxie Zlín. Více možná napoví, když kliknete na www.galaxiezlin.cz a hned poznáte, proč se děti
vrátily z této návštěvy tak nadšené a spokojené.
V pondělí 14. června zazpívali naši malí i velcí žáčci na Radiu Brno. Tento den byl v rámci projektu
„Moravská rodina“ věnován obci Rokytnice. Pro děti to bylo nové poznání, slyšet v rádiu svůj určitě
pěkný pěvecký projev.
Na školní výlet jsme se letos vypravili do blízké ZOO Lešná ve čtvrtek 17. června. Už po ránu nás
vítalo sluníčkové počasí, takže nálada byla veselá a všichni jsme se moc těšili na společně strávený
den. Po příjezdu se děti na lavičkách před Zámkem Lešná občerstvily a po 9. hodině nás pan kastelán
pozval na prohlídku krásného zámku. Při procházce zoologickou zahradou asi všechny nejvíce zaujal
„král zvířat “, který se před námi předváděl v celé své majestátnosti. Pobyt v ZOO jsme ukončili
posezením a občerstvením v zahradní restauraci a nákupem suvenýrů v blízkém obchůdku.
Na úterý 22. června si pro nás připravilo divadlo ze Šternberka tři maňáskové pohádky:
„ O Koblížkovi“, „ Tři prasátka“ a „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Maňáskové scénky se nejen dětem,
ale i nám dospělým, moc líbily.
Ve čtvrtek 24. června jsme se ostatně jako každoročně loučili s našimi předškoláky, kterých
odchází do prvního ročníku základní školy šest. Děti převzaly na památku krásně ilustrovanou knihu
„ Pohádky, které přinesl vítr aneb pohádkový rok “. Poté jsme se všichni sešli u táboráku, kde
panovala veselá nálada, sluníčko krásně svítilo a hřálo, takže co víc si přát???.....
Také v tomto školním roce jsme pokračovali v projektu „Mléko do škol“, do kterého se zapojili
i rodiče dětí z mateřské školy. A od měsíce dubna jsem uzavřela smlouvu : Ovoce do škol“, které nám
dodával pravidelně pro všechny žáky základní školy Wastex Valašské Klobouky. Děti v rámci tohoto
projektu jednou týdně obdržely ovocný balíček.
Nový školní rok 2010 – 2011 začíná ve středu 1. září 2010 a žáci se sejdou v místní základní škole
v 8,00 hod. ráno.
Provoz mateřské školy bude taktéž obnoven v tento den a to od 7,00 hodin - 15,00 hod.
Co dodat na úplný závěr?
Chtěla bych poděkovat za spolupráci v uplynulém školním roce všem pedagogickým a provozním
kolegyním, zastupitelům Obce Rokytnice a rodičům dětí, které navštěvovaly naše zařízení. Dále bych
chtěla poděkovat paní kuchařce Haně Sukané za šestiletou spolupráci a popřát jí, aby si v plné síle
užívala důchodu.
A já bych Vám všem ráda popřála za celý kolektiv naší školy krásné letní dny, hřejivé sluneční
paprsky, barevný svět kolem nás, veselé koupání, hodně příjemných a radostných zážitků, procházky
v přírodě vonící svěžím vzduchem a s tím i přicházející příjemná nálada a radost ze života...
„Umět se radovat. Ze všeho! Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože to pravé
přichází právě teď a nic krásnějšího už nepřijde.“
/Ota Pavel/
DANA ŽÁLKOVÁ, ředitelka školy
…....A ještě ze školy.........
V letošním roce navštěvovalo náboženství všech 18 žáků základní školy. Jeden žák nepravidelně. O
tom, že se děti něčemu naučily svědčí i to, že všichni školáci 3. ročníku přijali svátost 1. svatého
přijímání a v hojném počtu se zúčastňují mší svaté v místní kapli. Mezi největší zážitky z náboženství
patřilo přespání v místní školní tělocvičně. Před spaním se mimo jiné vyprávěly příběhy s
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náboženskou tematikou. Děkujeme všem rodičům, že do nepovinného předmětu – náboženství posílají své děti a tak přispívají k morální i mravní výchově svých potomků.
Marie Nádvorníková

Jak jsem slíbila, chtěla bych Vás v krátkosti seznámit s výsledky kontrolní činnosti ČŠI na ZŠ A MŠ
ROKYTNICE, která proběhla ve dnech 16. 3. 2010 a 20. 4. 2010.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA – CELKOVÉ HODNOCENÍ ŠKOLY
●

●
●
●

●

●

●

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.
Vedení školy podporovalo kvalitu vzdělávání i rozvoj osobnosti dětí a žáků na standardní
úrovni.
Škola systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělávání, na požadované úrovni
zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivých dětí a poskytuje školní poradenství.
Škola podporuje zdravý vývoj dětí, vypracovává preventivní strategii, vyhodnocuje zdravotní a
bezpečnostní rizika.
Škola účelně využívala zdroje a prostředky. Materiální zázemí školy, vybavení výpočetní
technikou a učebními pomůckami je na žádoucí úrovni. Celkové ekonomické podmínky školy
vykazovaly standardní úroveň pro realizaci školního vzdělávacího programu.
Škola uskutečňuje vzdělávání podle školních vzdělávacích programů. Obsah a forma
vzdělávání žáků odpovídala realizaci ŠVP ZV, vzdělávání a podpora dosahování klíčových
kompetencí a rozvoje čtenářské gramotnosti žáků byla na požadované úrovni.
Při vzdělávání dětí MŠ jsou požadavky RVP PV naplňovány na velmi dobré úrovni.
Škola dodržuje pravidla stanovená pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků. Úroveň
výsledků vzdělávání dětí a žáků je vzhledem k požadavkům Rámcových vzdělávacích
programů na požadované úrovni.
Podmínky vzdělávání, promyšlená organizace a využívané přístupy a styly práce účinně
přispívají k naplňování cílů základního a předškolního vzdělávání a rozvoji osobnosti dětí a
žáků.
D. Žálková, řed. školy – citovala z INSPEKČNÍ ZPRÁVY / č.j. ČŠIZ-67/10-Z/
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Rekord
Rokytenští hasiči byli při světovém rekordu
Někdy na jaře roku 2009 jsme byli osloveni
SDH Nové Dvory na Vysočině, zda se zúčastníme
pokusu o vytvoření světového rekordu.
Akce však byla kvůli špatnému materiálnímu
zabezpečení odložena o jeden rok a tak jsme se
dočkali až v letošním roce.
Za nevlídného počasí jsme vyjeli v pátek
7. května, směr Žďár nad Sázavou, takřka v plném
obsazení. Provázelo nás však špatné počasí.
Nespali jsme naštěstí ve stanech, ale v penzionu
areálu westernového městečka Šiklův Mlýn a tak
jsme se v klidu mohli připravit na sobotní akci.
Hned ráno jsme se rozjeli na stanoviště, byli jsme
na 5. stanovišti společně s SDH Slušovice, což byl zhruba střed celého pelotonu. Po trase se objevily
někde husté deště a bouřky, ale nám se to celkem záhadně vyhnulo. V 8.30 hod. byly všechny vozy
na svých stanovištích, některé stroje se však nepodařilo zprovoznit, tak se musely za pochodu měnit.
Náš stroj však šlapal dokonale, kolem 16. hodiny už to vypadalo, že pokus se zruší, ale v 17:25 hod.
nakonec světový rekord padl. Radost byla samozřejmě obrovská. Po oficiálním vyhlášení a
následném ohňostroji jsme se rozjeli domů.
Statistiky:
* akce se zúčastnilo celkem 288 sborů dobrovolných hasičů, z toho 287 z České republiky a 1 sbor ze
Slovenska
* celkem bylo použito 234 čerpadel
* použito bylo celkem 3 553 hadic B
* spojení zajišťovalo celkem 291 radiostanic
* na akci se podílelo celkem 2 592 hasičů (z toho 1 669 mimo okres Žďár nad Sázavou)
* v hadicích v době rekordu bylo celkem 300 m³ vody
* bylo přemístěno 580 m³ vody
* v době čerpání protékalo v hadicích 36 m³ za hodinu

DEVĚT SKAL 2010 - 8.5.2010
Rekord v dopravě vody na
dálku:
Trasa: Dolní Loučky (295 m
n.m.) – Devět skal (836 m
n.m.) – převýšení trati 541m
Délka trasy: 63,46 km
Začátek čerpání vody v
Dolních Loučkách: v 10:35
hod.
První výstřik na Devíti
skalách: v 17:30 hod.
Konec akce: v 17:40 hod.
(rekord uznán agenturou
Dobrý den)

Děkujeme obecnímu úřadu za materiální a finanční podporu, bez které bychom se této jedinečné akce
nemohli zúčastnit.
SDH Rokytnice
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Pozvánky

TJ SOKOL Rokytnice pořádá v sobotu a v neděli
24. – 25. července 2010
ANENSKOU POUŤ
Program:
Sobota:
13:00 Memoriál Františka Baklíka
20:00 Taneční zábava se skupinou FOCUS rock
Neděle:
11:00 Mše svatá v místní kapli Sv.Anny, svěcení hasičské stříkačky
16:00 Fotbalové utkání starých pánů Rokytnice-Šanov
16:00 Taneční zábava s hudbou Záhorovjané
Srdečně Vás zveme do zastřešeného kulturního areálu na hřišti.
Občerstvení zajištěno.
Program se uskuteční za každého počasí.

TJ SOKOL Rokytnice Vás srdečně zve
na 19.ročník fotbalového turnaje
Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 24. července 2010 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Účastníci turnaje: FK Horná Súča
SK Šanov
TJ Bohuslavice nad Vláří
TJ Sokol Rokytnice
Od 20.00 hodin taneční zábava – FOCUS rock v zastřešném kulturním
areálu na hřišti.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Obecní úřad v Rokytnici pořádá
v sobotu dne 14. srpna 2010
zájezd do maďarských termálních lázní Rába Quelle Gyır
Program zájezdu: koupání, relaxace
Odjezd autobusu je v 5.00 hod. z návsi v Rokytnici.
Dopravné: 280,-Kč (platí se předem)
Celodenní vstupné do termálních lázní:
důchodci a děti do 16 let - 1800,- forintů (asi 180 Kč)
dospělí - 2400 forintů (asi 240 Kč)
rodinné (2 dospělí+1dítě) – 5600 forintů (asi 560 Kč)
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě nejpozději
do 6. srpna 2010
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Obec Rokytnice a Obec Horná Súča si dovolují všechny pozvat na
10. ročník
Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné
sobota 21.srpna 2010
od 14:00 hod.
Kulturní program
Hudba - cimbálová muzika Vincúch a Chabovienka
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.

Zlínský kraj poskytl na pořádání 10.ročníku
Mezinárodního česko – slovenského setkání
na Peňažné dotaci ve výši 20.000,- Kč.
Nad akcí převzal záštitu hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák

OSH Zlín a SDH Rokytnice
srdečně zvou na
VII.ročník hasičské soutěže
O putovní pohár ředitelky HZS Zlínského kraje
v neděli 12.září 2010
v zastřešeném kulturním areálu na hřišti
v Rokytnici
začátek v 10:00 hodin
Soutěžit se bude v kategoriích: mladší žáci
starší žáci
Disciplíny: Požární útok – štafeta požárních dvojic

Knihovny
Zveme čtenáře do knihovny. Po červencové uzávěrce Vás budeme
opět očekávat v pátek 6.srpna 2010 od 15.00 do 18.00 hodin.

Do konce měsíce července si můžete v knihovně
na Kochavci vybrat knihy ze stálého fondu a také ze tří
výměnných souborů krajské knihovny Františka Bartoše.
V měsíci srpnu bude knihovna uzavřena.
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Cyrilometodějská pouť na Kochavci
Dne 4. července 2010 se uskutečnila na Kochavci za velké účasti místních občanů, poutníků
z okolních obcí a Slovenska Cyrilometodějská pouť. Na tento rok připadlo 100.výročí položení
základního kamene kaple sv. Cyrila a Metoděje. Tu nechala postavit v roce 1910 rodina Tarabusova a
Satinova, která o rok dříve v roce 1909 zakoupila část bývalého panského dvora na Kochavci. Na
půdě tohoto domu se našel zvon z roku 1769. Tehdejší štítenský páter Alois Filip doporučil zbudovat
pro něj na památku kapli, aby bylo možné zvon pověsit, a také proto, aby v ní mohly být slouženy
bohoslužby pro místní i všechny příchozí poutníky.
Letos nás svou návštěvou poctil generální vikář olomouckého arcibiskupa Mons. Josef Nuzík,
který sloužil mši svatou společně s farářem štítenské farnosti Ondřejem Bystřickým. Na této slavnostní
mši zasvětil všechny do historie kaple pan Alois Tarabus. Vzácným hostům, kteří se mše zúčastnili,
poděkovaly kyticí místní děti Josef Štěpančík a Tereza Zemková.
Mons. Josef Nuzík také dal požehnání nově zrekonstruovanému penzionu, který přestřižením
pásky slavnostně otevřel hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.
Odpoledne zahrála k tanci a poslechu dechová hudba Záhorovjané a večer to rozjela kapela Tempo.
Díky krásnému slunnému počasí se poutě zúčastnila spousta lidí.
Velké poděkování za tuto akci patří všem pořadatelům a hlavně taky obci Rokytnice, která
pomohla při její organizaci. Doufám, že se příští rok všichni zase na této tradiční pouti na Kochavci
sejdeme.

Setkání Rokytnic ČR 2010
Ve dnech 25.6. – 27.6.2010 se konalo v Rokytnici nad Rokytnou 37. Setkání Rokytnic ČR
2010. Soutěžili mezi sebou fotbalisté, hasiči a stolní tenisté.
Výsledky fotbalistů:
Rokytnice nad Vlárou - Union Rokytnice v Orlických horách
9:0
Rokytnice nad Vlárou - Rokytnice nad Jizerou
2:1
Rokytnice nad Vlárou - Rokytnice u Přerova
1:1
(finálový zápas, který skončil vítězstvím Rokytnice u Přerova na penalty 5 : 4)
Celkové pořadí:
1. Rokytnice u Přerova
2. Rokytnice nad Vlárou
3. Rokytnice nad Rokytnou
4. Rokytnice nad Jizerou
5. I. FC Rokytnice v Orlických horách
6. Union Rokytnice v Orlických horách
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhodnocen náš hráč Michal Neťuka.
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Celkové pořadí stolních tenistů:
1.
2.
3.
4.

Celkové pořadí hasičů:

Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice nad Vlárou
Rokytnice nad Jizerou A
Rokytnice nad Jizerou B

1. Rokytnice nad Rokytnou
2. Rokytnice u Přerova
3. Rokytnice v Orlických horách
4. Rokytnice nad Vlárou
5. Rokytnice nad Jizerou

Na závěr bych chtěl poděkovat všem za vzornou reprezentaci naší obce. Pevně věřím, že ve
stejně dobré atmosféře proběhne Setkání Rokytnic ČR 2011 v naší obci.
Starosta

Vysílání Českého rozhlasu Brno – Moravská rodina
Český rozhlas Brno vysílal 14.června v rámci projektu Moravská rodina celý den z naší obce.
Během dne zaznívaly z rádia informace o naší obci. Živé
vstupy zahájila povídáním o své práci v místní základní
škole paní Marie Nádvorníková. Kolem desáté hodiny
přečetla redaktorka recept paní kuchařky ze školní jídelny
na zapékané brambory a v poledne pozdravily posluchače
děti z mateřské školy. Po 14. hodině poskytl rozhovor starosta Antonín Goňa, po 16. hodině vyprávěl a
zazpíval pan Josef Mrhálek. V podvečer se za naši obec rozloučily děti ze základní školy.
Bohužel se do vysílání rozhlasu nevešla část vyprávění paní Nádvorníkové a recept na langoše od
našich důchodkyň, proto je uvádíme alespoň zde:
Lidé i rodiče mi velmi pomáhali. V rokytenské škole, když jsem nastoupila v roce 1972 byl ve
třídě ještě stupínek, velká kamna na uhlí, zahrada jako pole pro ředitele a byt, který jsem
nepotřebovala, protože jsem byla místní. Z toho bytu jsme zřídili třídu, jídelnu a tělocvičnu a všelijak
jsme to přebourali. Z pole je hřiště pro školu i školku. Mateřská škola se v té době začala ke škole
přistavovat. Bylo to skutečně hodně práce a musím říci, že se to dělalo všechno zadarmo – brigádně.
Aktivita žáků – divadelní představení každým rokem, kulturní vystoupení na výroční schůze
KSČ, Jednoty, Červeného kříže a tak dále. Pořádali jsme dětské karnevaly, rodičovské plesy,
masopust, sběry odpadových surovin – vyhráli jsme jako škola snad pokaždé, dokonce i zájezd pro
nejlepšího sběrače – žáka do Jugoslávie, do Hucul Klubu v Jeseníkách a hlavně také peníze. Na
všechno si děti s rodiči po celá léta vydělávali, nikdy neplatili školné, výlety i s obědem, zájezdy na
různé akce, sešity atd.

Langoše
1 kg hladké mouky 00
10 dkg kvasnic
1 lžička sody
1 lžička soli
4 lžíce oleje
½ l vlažného mléka
1 malý bílý jogurt
Všechno dobře vypracovat a dát do většího mikrotenového
sáčku
kynout. Pak těsto rozdělíme na 20 bochníčků. Ty pak
postupně
vyválíme a dotvoříme rukama do placiček velikosti talíře a
smažíme na
oleji. Hotové langoše ještě teplé potíráme česnekovou pastou, kterou připravíme z rozmačkaného
česneku, vody a soli. Můžeme posypat nastrouhaným sýrem nebo potřít kečupem. Jak kdo má rád.
Když se těsto nemine, můžeme jej dát do ledničky, vydrží v ledničce v sáčku i týden a může se ve
smažení pokračovat.
Klub důchodců přeje dobrou chuť.

Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce. Vydává obec Rokytnice. Neprošlo jazykovou úpravou.
Registace: MK ČR E 107 76. Toto číslo vyšlo 23.7.2010. Redakční 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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e-mail ou-rokytnice@seznam.cz

