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Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají,
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá,
není daleko od sněhu.
Zářijové dny pomalu končí a s ním i babí léto. Je to období, jehož patronem je Svatý
Václav, náš český patron. V tento den se konají slavnostní mše, pořádají se poutě a
na mnoha místech probíhají posvícení či hody. Některé slavnosti jsou spojeny také
s vínem, neboť svatý Václav byl od 14. století pokládán za patrona vinařů.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Na sv. Václava, každá plánka dozrává.
Na Václava českého bývá vína nového.

V každém případě ale svátek svatého Václava ohlašuje příchod podzimního času,
což dokazují i mnohé z lidových pranostik.
Jak svatý Václav zavaří, tak se podzim vydaří.
Dyž čápi letěj po Václavě k horám, bude teplej podzim.
Svatý Václav v slunci září – sklizeň řepy se vydaří.
www.ceske-tradice.cz/

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem volebního období let 2010-2014 je naší povinností seznámit Vás s výsledky naší práce.
Připomeňme si konkrétní akce ve volebním období 2010-2014:
Rok 2011
- dokončení stavebních úprav silnice III/49518 (od mostu ve středu obce po „Lesík“) včetně dokončení
terénních úprav na návsi, vybudování nové autobusové zastávky, nástupiště a chodníku (314.000 Kč)
- úpravy toku Rokytenky (394.216 Kč)
- výměna oken a dveří v budově Společenského domu čp. 41 (154.000 Kč)
- vybudování nového sociálního zařízení v půdních prostorách Společenského domu, vybavení kuchyňky
ve II.podlaží Společenského domu - myčka, plynový sporák s elektrickou troubou (148.828 Kč)
- rekonstrukce střechy základní a mateřské školy (816.000 Kč, dotace ze Zlínského kraje 400.000 Kč)
- zabudování 9 kuchyňských linek v penzionu na Kochavci (151.000 Kč)
- vybudování dětského hřiště na Kochavci (204.636 Kč, z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
132.000 Kč, Občanské sdružení fun – mates přispělo 40.000 Kč)
Rok 2012
- zkolaudování stavebních prací na akci Revitalizace nádrže Hajnice (614.752 Kč, z toho dotace
z Evropské unie 522.539 Kč, příspěvek SFŽP ČR 30.738 Kč, příspěvek obce Rokytnice 61.475 Kč)
- zateplení stropu, výměna oken a dveří v budově bývalé hasičské zbrojnice na Kochavci – nyní obchod
(41.771 Kč)
- vykoupení pozemků pod místní komunikací na Kochavec (196.447 Kč)
- zahájení prací na vybudování inženýrských sítí ke stavebním pozemkům v lokalitě Lůžek (736.038 Kč)
Rok 2013
- dokončení prací na vybudování inženýrských sítí ke stavebním pozemkům v lokalitě Lůžek, včetně
veškerých kolaudací (955.971 Kč)
- zakoupení herních prvků na dětském hřišti u sběrného dvora (146.919 Kč)
3/2013
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- zakoupení herních prvků na školní zahradě (90.465 Kč)
- vybudování chodníku na Mrmlově (783.490 Kč)
- přístavba obecní knihovny (393.378 Kč)
- vykoupení pozemků pod místními komunikacemi v Rokytnici a na Kochavci (106.207 Kč)
Rok 2014
- provedení opravy místní komunikace Malá strana – I.etapa (1.191.201 Kč, z toho dotace
Zlínského kraje 350.000 Kč)
- zakoupení stolů a židlí do společenské místnost penzionu na Kochavci (66.300 Kč)
- zahájení stavebních prací na stavbu komunikace ke stavebním pozemkům v lokalitě Lůžek
(předpokládané náklady 1.500.000 Kč)
- zakoupení lesních pozemků (630.000 Kč)
- výsadba obecního ovocného sadu (382.193 Kč, z toho dotace 290.333 Kč)
- pořízení 100 ks kompostérů do domácností (258.162 Kč, z toho dotace 228.690 Kč)
- instalace kamerového systému ve středu obce (44.697 Kč)
- odsouhlasený prodej všech 8 stavebních pozemků v lokalitě Lůžek
V roce 2011 jsme uspořádali 38. ročník Setkání Rokytnic České republiky. V červenci 2013 oslavy 120.
výročí založení SDH Rokytnice a 510. výročí první písemné zmínky o Rokytnici a Kochavci.
Několik let funguje pronájem pokojů v penzionu na Kochavci, v současné době je 6 pokojů z 8
v dlouhodobém pronájmu.
V období let 2011 – 2014 jsme vytvořili celkem 36 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, na
které jsme získali dotace v celkové výši 2.291.375 Kč. Každoročně obec doplácí cca 200.000 Kč za svoz a
likvidaci odpadů a provoz sběrného dvora a na provoz ZŠ a MŠ přispívá cca 280.000 Kč ročně.
Přestože byla zrealizována řada akcí, není obec v současné době zatížena žádným dluhem, naopak
k 30.9.2014 je na obecních účtech 2.000.000 Kč.
Dále jsme v tomto volebním období získali na pořádání Mezinárodních setkání na Peňažné dotace od
Zlínského kraje v celkové výši 80.000,- .
Další významnější výdaje v tomto období:
- neinvestiční náklady na žáky 2. stupně základní školy placené městu Slavičín 277.000 Kč
- příspěvky novorozencům a jubilantům 182.000 Kč
- zimní údržba místních komunikací 561.000 Kč
- opravy místních komunikací vstřikovací metodou 160.000 Kč
Vážení spoluobčané, doufáme, že se v hojném počtu zúčastníte voleb do zastupitelstva obce Rokytnice,
které se konají ve dnech 10. - 11.října 2014. Věříme, že své hlasy dáte kandidátům po důkladném uvážení a
vyhodnocení toho co lidé, v minulosti pro naši obec udělali nebo jsou schopni v budoucnu udělat.
Zastupitelé obce Rokytnice
ZO Rokytnice na svém XXXVI. zasedání, konaném dne 4.7.2014 mj.:
-

-

-
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rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídkové ceny na veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy MK Malá strana, Rokytnice“
takto :
pro Větev A:
Obchodní firma: TES Bojkovice, spol. s r.o., nabídková cena včetně DPH - 884 174,- Kč.
pro Větev B:
Obchodní firma: Služby města Slavičína, s.r.o., nabídková cena včetně DPH - 272 736,- Kč.
schválilo bezúplatný převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 54/4 pro obec Rokytnice
ZO Rokytnice na svém XXXVII. zasedání, konaném dne 21.8.2014 mj.:
schválilo rozpočtové opatření č.2/2014
schválilo zprávu o plnění rozpočtu Obce Rokytnice za období 1–6/2014
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídkové ceny včetně DPH veřejné zakázky malého rozsahu na veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Rokytnice – Komunikace a inženýrské sítě k 8-mi RD“ takto :
Obchodní firma: TES Bojkovice, spol. s r.o., nabídková cena včetně DPH - 1 508 873,- Kč
schválilo odprodej části pozemku p.č. 292/50
schválilo odkoupení části pozemku p.č. 292/73
schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 29 472,- Kč k úhradě vlastního podílu příjemce na nákup 100 ks
kompostérů
rozhodlo o vyčlenění finančních prostředků ve výši do 50 000,- Kč na zpevnění komunikace na pozemku
p.č. 2213 od konce komunikace k 8-mi RD po mostek přes bezejmenný potok směrem k firmě TVD
schválilo pořízení kamerového systému do areálu sběrného dvora a do sportovního a kulturního areálu,
včetně víceúčelového hřiště
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Obecní úřad informuje
- Kulturně společenské akce
- 22.listopadu 2014 – Setkání s důchodci v sále Hospůdky za Lávkou – hraje L. Beran
- 8.listopadu 2014 – Hodová zábava v sále hospůdky za Lávkou - hraje EXPLOZE ROCK
- 6.prosince 2014 – Rozsvícení vánočního stromu
- Rokytenský řemeslný jarmark
V sobotu 29. listopadu 2014 se uskuteční od 14:00 hodin ve Společenském domě čp. 41 Rokytenský
řemeslný jarmark – drátkování,dekorace ze sušených květin i látek, šperky z polymerových hmot, organza,
patchwork, pletení z papíru, pečené perníky a mnoho dalšího.
- Sběr železného šrotu
Členové SDH Rokytnice provedou v sobotu 11.10.2014 v dopoledních hodinách v Rokytnici a
na Kochavci sběr železného šrotu. Železný šrot mohou občané nachystat před své domy.
- Sběrný dvůr
Od 1.11.2014 se mění provozní doba Sběrného dvora takto:
pondělí
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
středa
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Každou lichou sobotu:
9.00 – 11.00

Volby do zastupitelstva obce Rokytnice
Podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že volby do Zastupitelstva obce Rokytnice se uskuteční v pátek dne
10.října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 11.října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 Rokytnice
je volební místnost na Obecním úřadě, Rokytnice čp. 58, 763 21 Slavičín
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rokytnici
ve volebním okrsku č. 2 Kochavec
je volební místnost v penzionu na Kochavci, Kochavec čp.129, 763 21 Slavičín
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu na Kochavci
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li výše uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Občané, kteří mají zájem volit do přenosné volební urny, mohou tuto skutečnost nahlásit na obecním
úřadě nebo přímo okrskové volební komisi v příslušném volebním okrsku.

Zlínský kraj poskytl dotaci na stavbu
„Stavební úpravy MK Malá strana Rokytnice“
ve výši 350.000 Kč.

3/2014
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Zprávy ze školy
PODZIMNÍ
PODZIMKU, PODZIMKU,
DO KTERÉ JDEŠ TŘÍDY,
ŽE JSI DOSTAL PASTELKY
A BAREVNÉ KŘÍDY.

KDOPAK TI DAL MODROU,
ŽLUTOU, ZLATOU ?
KDOPAK TI DAL PASTELKY?
MÁMA S TÁTOU.

Přicházející podzim není tak vítaný jako léto. Dovolená a prázdniny dávno skončily a v dohlednu jsou plískanice a
chladné počasí. Ale i podzim má své půvaby. Tolik nádherných barev! Mezi hořící žlutou plápolá oranžová a rudá
a než se příroda uloží k zimnímu spánku, obdaruje nás svými plody.
Podzim je tu, ale já se vrátím k začátku školního roku 2014-2015
V pondělí 1.9.2014 nastoupili do Základní školy Rokytnice, jako na všech ostatních školách, žáci do nového
školního roku. Proti loňskému roku nám školáčků ubylo, do lavic tedy usedlo 10 žáků 1.,3.,4. a 5. ročníku.
Výchovně vzdělávací činnost proběhne dle ŠVP ZV „ Čarovný rok ve škole“.
Do mateřské školy bylo k 1.9.2014 zapsáno 19 dětí a vzdělávací činnost zde bude probíhat dle nového ŠVP PV
„ Můj barevný svět“.
Nepovinným předmětem zůstává náboženství - přihlášeno je 10 žáků základní školy.
Nadále pokračujeme v projektu „Ovoce do škol“.
A co máme v plánu v nejbližší době?
pravidelnou podzimní akcí bývá vystoupení celé naší školy při příležitosti každoročního setkávání
zdejších seniorů /22.11.2014/
pokud bude přát počasí, určitě podnikneme vlastivědnou vycházkou do okolní přírody společně se žáky
základní školy.
školáci podniknou návštěvu místní knihovny po dohodě s paní Blankou Fojtíkovou – beseda na téma:
„ rýmovačky pro školáčky“
vystoupení při příležitosti „vítání občánků do života“ /datum bude určen později/
na sobotu 6. prosince 2014 je připraveno jako každoročně „ rozsvěcování vánočního stromku“ před
zdejším obecním úřadem, kde se představí naše malé i velké děti s kulturním vystoupením a možná
přijde i Mikuláš se svou družinou
Jaké úpravy proběhly během prázdnin v budově a okolí školy?
Vymalování školní kuchyně, jídelny a jiné natěračské práce.
Postavena „úklidová místnost“ k uložení úklidových pomůcek.
Na závěr chci popřát veselé hraní
předškolákům, hodně úspěchů, zážitků a
zajímavých poznatků žákům základní
školy, aby na tento rok měli jen samé
příjemné vzpomínky. A Vám všem přeji
krásný zbytek babího léta.
Dana Žálková, ředitelka ZŠ a MŠ
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Společenská kronika
Sňatky
Zdeněk Valenta a Lucie Urbanová
Tomáš Pešek a Martina Petrášová

Narození
Štěpánovi a Gabriele Kozubíkovým dcera Marie
Miroslavu a Markétě Sedlářovým dcera Kristýna
Jiřímu a Romaně Zollerovým dcera Nikol

Úmrtí
pan Libor Petrů
paní Marie Dulíková

Vzpomínáme
Dne 13.5.2014 jsme vzpomněli 30. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky
paní Marie Hamalčíkové a
dne 3.3.2014 jsme vzpomněli 17. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Jaroslava Hamalčíka.
S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 18.4.2014 jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí naší maminky, babičky a
prababičky paní Anny Kostelecké
a dne 12.10.2014 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a
pradědečka pana Bohuslava Kosteleckého.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 14.září 2014 jsme vzpomněli 5.výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky
a prababičky paní Marie Strnadové
a 4.května jsme vzpomněli 28. výročí úmrtí našeho milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka pana Josefa Strnada z Kochavce.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Čas prý rány hojí, je to však jen zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Zprávy z knihoven
Všechny srdečně zveme na Strašidelný večer aneb podzimní strašidýlka, tvořeníčka a vyprávěnky v
pátek 31.října 2014 v knihovně v Rokytnici od 17.00 hodin.
Co si vzít sebou? Kdo by se chtěl pochlubit vlastní vydlabanou dýní, ať ji přinese s sebou, a rozsvítíme ji
večer u kapličky, světýlka, lucerničky a lampionky…
V obou knihovnách se bude měnit v průběhu měsíce října podzimní výměnný soubor, který je označený
žlutým štítkem se zelenými písmeny VS.
Blanka Fojtíková a Věra Urbanová, knihovnice
3/2014
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Penažná 2014
V sobotu 23.srpna 2014 se konal 14. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program a soutěže. Na dětské návštěvníky čekalo překvapení
v podobě malování na obličej. Během krátké chvíle se mezi námi pohybovaly víly, motýli, koníci a jiné pohádkové
bytosti. K tanci i poslechu hrála dechová hudba Chabovienka z Horné Súče, dále vystoupili lidový vypravěč
Franta Uher z Lanžhota, folklorní soubor Latovec a hudební soubor Kopaničár z Dolné Súče.
Poděkování patří všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě této akce.

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – podzim 2014

Muži
Začátek

Odjezd

Hřiště

Oddíl

5.10.

10.00

vlastní

V

Jestřabí

12.10.

14.30

13.30

19.10.

14.00

26.10.

14.00

V

Šanov

2.11.

13.30

D

Příluky B

9.11.

13.30

D

Pozlovice

vlastní

V

Rudimov

D

Vizovice B
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