Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
3/2010

10. ročník

Na začátku listopadu
teplo se zimou se hádá.

Když se v listopadu hvězdy třpytí,
mrazy brzy se uchytí.

Lidové zvyky a tradice nás provázejí i v této hektické době plné moderní techniky.
Součástí lidových zvyků a tradic jsou také pověry. S těmi známými se setkáváme dnes a denně. Stačí,
když se objeví v kalendáři pátek 13., nebo nám přes cestu přejde černá kočka. S obavou pak čekáme,
že se stane nějaké neštěstí.
Pověry v dávných dobách se týkaly nejenom lidí, ale také hospodářských zvířat, rostlin nebo
počasí. Tady jsou některé z nich:
Svrbí-li koho pravá dlaň, bude vydávati peníze, pak-li levá, dostane peníze.
Koho svrbí pravé oko, uvidí něco rád, pak-li levé, uvidí něco nerad.
Koho svrbí nos, bude se zlobiti.
Proběhne-li veverka přes cestu, znamená štěstí; pak-li zajíc neštěstí.
Nechá-li kdo v hrnku lžíci přes noc, nebude míti dobrého spánku.
Kdo obleče vestu naruby, bude mít štěstí.

Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem volebního období let 2006-2010 je naší povinností
seznámit Vás s výsledky naší práce. Na podzim roku 2006 bylo zvoleno do zastupitelstva obce
Rokytnice 9 zastupitelů. Počátkem roku 2007 odstoupilo celkem 7 zastupitelů a náhradníků ze SNK
Za obec nového tisíciletí. Zastupitelstvo tak zůstalo sedmičlenné. Připomeňme si konkrétní akce ve
volebním období 2006-2010:
Rok 2007
-

pokračování rekonstrukce Obecního domu na Kochavci 850.000,- Kč, z toho
Zlínského kraje ve výši 340.000,rekonstrukce chodníku v lokalitě Dvořisko 330.000,- Kč
zakoupení pozemku na výstavbu ČOV 221.000,- Kč
bezdrátový rozhlas 123.000,- Kč
dotace na zaměstnance od úřadu práce ve výši 204.065,- Kč

dotace KÚ

Rok 2008
-

rekonstrukce Obecního domu na Kochavci 1.000.000,- Kč, z toho dotace KÚ Zlínského kraje
ve výši 390.000,- Kč
zakoupení pozemku na výstavbu rodinných domů v Lůžku a pozemků pod hřištěm u
Obecního domu na Kochavci 222.000,- Kč
dokončení stavby přístřešku nad pódiem na výletišti na Kochavci, včetně elektroinstalačních
prací 225 000,-Kč
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-

projekt Rekonstrukce silnice III/49518, Rokytnice 93.000,- Kč
zřízení pracoviště CZECH-POINT – dotace 52.000,- Kč
vyhotovení desetiletého lesního hospodářského plánu – dotace 32.000,- Kč
zakoupení stolů a stoliček – Společenský dům čp. 41 - 80.000,- Kč
dotace na zaměstnance od úřadu práce ve výši 417.705,- Kč

Rok 2009
-

oprava lesní cesty v Hájku 3.023.000,- Kč, z toho dotace 2.447.000,- Kč
pořízení nezbytné lesní techniky 389.000,- z toho dotace 152.000,- Kč
rekonstrukce chodníku od obecního úřadu po ZŠ 778.000,- Kč,
oprava komunikace Ke Mlýnu 464.000,- Kč
doplatek dotace na sběrný dvůr 33.000,- Kč
dovybavení pracoviště Czech-POINT 50.000,- Kč
pořízení kuchyňské linky, lednice a mikrovlnné trouby – čp. 41 37.000,- Kč
vydražení pozemku koryta potoka Rokytenky výměra 20.817 m2 za cenu 23.000,- Kč
vydražení lesního pozemku (Nad Hájkem) p.č.1892 o výměře 13.232 m2 za cenu 27.880,- Kč
dotace na zaměstnance od úřadu práce ve výši 712.107,- Kč

Rok 2010
-

zateplení budovy ZŠ a MŠ 1.972.000,- Kč, z toho dotace 1.455.000,- Kč
rekonstrukce veřejného osvětlení v Rokytnici 328.000,- Kč, z toho dotace ZK 160.000,- Kč
probíhají stavební úpravy silnice III/49518 předpokládané náklady 1.240.000,- Kč
úprava toku Rokytenky u obecního úřadu předpokládané náklady 365.000,- Kč
pořízení hasičské stříkačky 160.000,- Kč z toho dotace ZK 100.000,- Kč
odstranění naplavenin v Rokytence po velké vodě – dotace ZK 60.000,- Kč
pořízení návrhu nového územního plánu obce – dotace 188.000,- Kč
vybudování posezení na výletišti na Kochavci
zakoupení lednice a mikrovlnné trouby do obecního domu na Kochavci 10.000,- Kč
zakoupení vybavení a ošacení jednotky SDH 42.000,- Kč
dotace na zaměstnance od úřadu práce k 30.9.2010 ve výši 871.793,- Kč

Dále jsme v tomto volebním období získali na pořádání Mezinárodních setkání na Peňažné
dotace od Zlínského kraje v celkové výši 80.000,- Kč a na hospodaření v lesích 82.000,- Kč.
V letech 2007-2010 jsme získali dotace v celkové výši 8.165.000,- Kč. (Ne všechny dotace
jsou uvedeny v přehledu výše).
Další významnější výdaje v tomto období:
neinvestiční náklady na žáky 2. stupně základní školy placené městu Slavičín 602.000,- Kč
příspěvky základní a mateřské škole Rokytnice včetně nákladů na provoz 1.359.000,- Kč
příspěvky novorozencům a jubilantům 119.000,- Kč
zimní údržba místních komunikací 727.000,- Kč
doplatek za odpady 422.000,- Kč
opravy místních komunikací vstřikovací metodou 126.000,- Kč
čištění příkopu na Horňansku 45.000,- Kč
Od ledna 2007 provádíme na OÚ ověření listin – vidimaci a ověření podpisu – legalizaci.
Koncem roku 2007 obec umožnila v budově bývalé hasičské zbrojnice na Kochavci provozování
obchodu se smíšeným zbožím.
V listopadu 2008 jsme zřídili pracoviště Czech-POINT. V současné době lze prostřednictvím
projektu Czech-POINT poskytnout tyto služby: výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního
rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z insolvenčního rejstříku,výpis
z bodového hodnocení řidičů,seznam kvalifikovaných dodavatelů a autorizovanou konverzi
dokumentů.
Na základě žádosti obce je v letošním roce prováděno zaměření soukromých lesních
pozemků. Akce bude ukončena do konce října letošního roku.
Vážení spoluobčané, doufáme, že se v hojném počtu zúčastníte voleb do zastupitelstva obce
Rokytnice, které se konají ve dnech 15.-16.října 2010. 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.
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Zastupitelé obce Rokytnice

ZO Rokytnice na svém XXXXIII. zasedání, konaném dne 25.8.2010 mj.:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

schválilo zprávu o činnosti OÚ od 23.6. do 25.8.2010
schválilo kontrolu usnesení a úkolů ze XXXXI. a XXXXII. zasedání ZO
schválilo zprávu o hospodaření obce Rokytnice za období 1 – 6/2010
schválilo rozpočtová opatření
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
Zateplení objektu školy č. 100 v Rokytnici (předfinancování dotace ze SFŽP) ve výši
1.450.000,- Kč, slovy Jedenmiliončtyřistapadesáttisicíkorun, se splatností do 10.8.2011,
úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 1,77% 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
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č.PK 292/1, po oddělení geometrickým plánem
č.133/2010 označeném jako p.č. 292/46 o výměře 2.475 m² a p.č. 292/74 o výměře 294 m²
v k.ú. Rokytnice u Slavičína manželům Ludmile a Jaroslavu Hyžíkovým za cenu 5,- Kč/m²
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. PK 292/1, po oddělení geometrickým plánem
č.133/2010 označeném jako p.č. 292/44 o výměře 3.133 m² v k.ú. Rokytnice u Slavičína
panu Václavovi Macků za cenu 5,- Kč/m²
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. PK 292/1, po oddělení geometrickým plánem
č.133/2010 označeném jako p.č. 292/41 o výměře 1.602 m² a v k.ú. Rokytnice u Slavičína
panu Petru Malaníkovi za cenu 5,- Kč/m²
vyhlásilo záměr na směnu pozemku 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 1.100 m²
zrušilo usnesení č. XXXXI/728
vzalo na vědomí dopis firmy TVD – Technická výroba , a.s. Rokytnice 203, 763 21 Slavičín, ze
dne 23.8.2010 ve kterém firma dále nepožaduje směnu pozemku p.č. PK 820
zrušilo usnesení č. XXXXI/729
vzalo na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce
Rokytnice ze dne 21.7.2010 a uložilo starostovi obce odstranit zjištěné nedostatky a realizovat
nápravná opatření v termínu do 15.11.2010
rozhodlo, že pro obec Rokytnici bude zřízen živnostenský list s předmětem podnikání –
poskytování ubytovacích služeb a zprostředkování obchodu a služeb
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší cenové
nabídky na stavební práce akce Rokytnice – Úprava toku u obecního úřadu takto:
Pořadí č.1
EUROVIA VINCI Zlín
- nabídková cena: 570.020,- Kč
Pořadí č.2
DIPS Zlín
- nabídková cena: 609.298,80 Kč
Pořadí č.3
KKS Zlín
- nabídková cena: 671.817,60 Kč
pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem EUROVIA VINCI Zlín
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší cenové
nabídky na stavební práce akce Revitalizace nádrže Hajnice – Rokytnice takto:
Pořadí č.1
EKOAGROSTAV Přerov
- nabídková cena: 588.020,- Kč
Pořadí č.2
MULTIPSTAV Nový Jičín
- nabídková cena: 660.000,- Kč
Pořadí č.3
HZO stavební Olomouc
- nabídková cena: 696.000,- Kč
pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem EKOAGROSTAV Přerov
pověřilo starostu a místostarostku vyřízením úvěru, který bude použit k profinancování stavby
Revitalizace nádrže Hajnice – Rokytnice
rozhodlo o realizaci akce Stavební úpravy silnice III/49518, Rokytnice a pověřuje starostu a
místostarostku vyřízením úvěru, který bude použit k profinancování této stavby
souhlasilo s provedením víceprací na akci Zateplení objektu ZŠ Rokytnice dle krycího lístku
rozpočtu ve výši 195 446,- Kč zpracovaného firmou Renostav Luhačovice a pověřuje starostu
podpisem dodatku smlouvy o dílo
nesouhlasilo s provedením opravy fasády hospodářského objektu ZŠ dle krycího lístku
rozpočtu zpracovaného firmou Renostav Luhačovice
vyhlásilo záměr na pronájem vodní nádrže na pozemku p.č. 292/1
rozhodlo o zakoupení kopírovacího stroje formátu A3 RICOH 3030
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ZO Rokytnice na svém XXXXIV. zasedání, konaném dne 13.9.2010 mj.:
-

-

-

-

schválilo směnu pozemku p.č. st. 243/6 o výměře 36 m², pozemku p.č. 634/67 o výměře 98
m², pozemky p.č. 634/11 o výměře 12 m², p.č. 634/13 o výměře 18 m², p.č. 634/117 o výměře
264 m² - část pozemku p.č. 2213, po oddělení geometrickým plánem č.173/2010, v k.ú.
Rokytnice u Slavičína, vlastník Obec Rokytnice, za pozemek p.č.634/119 o výměře 1454 m²
v k.ú. Rokytnice u Slavičína, po oddělení geometrickým plánem č.173/2010, vlastník TVD –
Technická výroba a.s. Rokytnice 203, 763 21Slavičín
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší cenové
nabídky na akci Stavební úpravy silnice III/49518, Rokytnice takto:
Pořadí č.1
EUROVIA VINCI Zlín
- nabídková cena: 1.033.826,- Kč bez DPH
Pořadí č.2
DIPS Zlín
- nabídková cena: 1.038.464,43 Kč bez DPH
Pořadí č.3
L. STAV GROUP Praha
- nabídková cena: 1.120.835,- Kč bez DPH
pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem EUROVIA VINCI Zlín.
Termín zhotovení díla bude uveden ve smlouvě o dílo.
pověřilo starostu vyřízením úvěru do výše 1.000.000,- Kč na profincování akce Stavební
úpravy silnice III/49518, Rokytnice
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2010 – 2011
rozhodlo o odprodeji části pozemku p.č. 2236/1, po oddělení geometrickým plánem č.275 –
231/2010, označeném jako p.č. 2236/6 o výměře 34 m² v k.ú. Rokytnice u Slavičína, panu
Pavlu Hnilovi za cenu 25,-Kč/m². Žadatel uhradí geometrické zaměření pozemku, vypracování
kupní smlouvy a veškeré další náklady spojené s podpisem kupní smlouvy.
pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
rozhodlo o bezúplatném pronájmu vodní nádrže na Horňansku p. Jarolímu Hyžíkovi na dobu
do 31.12.2015
souhlasilo s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Rokytnice a firmou
V – Projekt Zlín
udělilo výjimku ZŠ a MŠ Rokytnice dle §6 školského zákona
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice, příspěvkové organizace,
Rokytnice 100, 763 21 Slavičín ve školním roce 2009 -2010
vzalo na vědomí Inspekční zprávu č.j. ČŠIZ -67/10-Z
souhlasilo s přemístěním TV přijímače s videem ze zasedací místnosti OÚ do zasedací
místnosti Společenského domu č.p.41
vyhlásilo záměr na pronájem 4 kusů skříňových vozidel Praga V3S, včetně příslušenství,
které jsou nepojízdné, 3 kusů čtyřkolových plechových přívěsů za PV3S a 3 kusů čtyřkolových
vleček za PV3S

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 15.října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16.října 2010 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 Obecním domě, Kochavec , 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.
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Vážení občané,
před 14 dny jsem byl představitelkou dvou konkurenčních stran ujištěn, že předvolební kampaň bude
v Rokytnici z jejich strany mírná a bezproblémová. První leták byl skutečně slušný. Ve středu
13.10.2010 ráno jste mnozí nalezli ve svých schránkách další leták spojených kandidátek „Sdružení
nezávislých kandidátů Naše obec – Naši občané“ a „Pro Rokytnici společně“. Tady už spolukandidáti
přiostřili. A protože většina textu se týká mé osoby, dovolte mně, abych se k některým pasážím
v krátkosti vyjádřil.
Co se týká vyhlášení předvolebního setkání v Hospůdce za lávkou, byl jsem o vyhlášení
požádán v pátek 8.10.2010 v cca 15.00 hod, tedy hodinu po pracovní době, což jsem odmítl. Znovu
jsem byl o vyhlášení požádán v sobotu 9.10.2010 v dopoledních hodinách při půjčování obecních židlí
na mítink (mimochodem doposud nebyly židle vráceny). Rovněž sobotní hlášení jsem odmítl s tím, že
povinností starosty je vyhradit před volbami plochu pro vylepení volebních plakátů. V Rokytnici je tato
plocha vyhrazena u zastávky ČSAD. Dále jsem žadatelům o vyhlášení sdělil, že každá domácnost
obdržela písemnou pozvánku na mítink, a že kdo bude chtít, tak tam určitě přijde.
Krátkodobý úvěr ve výši 1.450.000,- Kč na předfinancování dotace projektu Zateplení objektu
školy bude splacen do jednoho měsíce. Tento týden byla provedena pracovníkem Státního fondu
životního prostředí z Prahy fyzická kontrola provedených prací ve škole s výsledkem – bez závad. Nic
tedy nebrání proplacení dotace v plné výši. Systém přidělování dotací v našem státě je nastaven tak,
že žadatel musí zaplatit faktury za provedené práce „ze svého“ a po provedení kontroly úplnosti
projektu je mu dotace proplacena. Tak tomu bylo u opravy lesní cesty v Hájku, tady již byla dotace
proplacena v plné výši, je tomu u zateplení objektu školy a bude tomu i při realizaci projektu
Revitalizace nádrže v Hajnici (Smlouva na provedení prací na rybníku nebyla dosud podepsána, jak je
uvedeno v letáku). A tak to funguje ve všech obcích a městech. Musí si krátkodobě půjčit peníze,
zaplatit akci a čekat na proplacení dotace.
Pokud jde o úpravy toku Rokytenky, tady byla po úpravách v rozpočtu této akce snížena cena
díla na částku 365.000,- Kč, na základě dodatku Smlouvy o dílo. Nebyl to tedy tiskařský šotek, jak je
opět psáno v letáku.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.10.2010 skutečně schválilo přijetí
střednědobého úvěru ve výši 1.000.000,- Kč na proplacení stavebních prací akce Stavební úpravy
silnice III/49518. Určitě ho však nebudeme čerpat v plné výši. Předpoklad čerpání je do výše 800.000,Kč, s tím, že úvěr je možné splatit předčasně, bez finančních sankcí. Z úvěru obec zaplatí položení
obrubníků, sjezdy ze silnice a přeložku vodovodu. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) potom
částkou více než 1.000.000,- Kč zafinancuje odvodnění vozovky a položení asfaltobetonového
povrchu. Pokud bychom s touto akcí nezačali letos, příští rok by peníze z ŘSZK nebyly přiděleny a
stavební úpravy silnice by se pravděpodobně neprovedly vůbec.

Antonín Goňa, starosta

Obecní úřad informuje
- Sběr železného šrotu
Členové SDH Rokytnice provedou v sobotu 16.10.2010 v odpoledních hodinách v Rokytnici
a na Kochavci sběr železného šrotu. Železný šrot občané mohou nachystat před své domy.
- 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.
-

00

pátek

00

15. – 18.
-

sobota

Půjčovní doba v knihovně v Rokytnici

Půjčovní doba v knihovně na Kochavci
00

00

16. – 18.

(tento týden bude knihovna otevřena mimořádně až v neděli 15.října 2010
00
00
v době od 14. do 15. hodin)
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Společenská kronika
Sňatky
Petra Urbanová a Martin Račák
Jitka Kollerová a Petr Berecka
Irena Slováčková a Václav Běhunčík

Narození
Gabriele a Lumíru Saňákovým syn Jan

Blahopřejeme
Dne 11.září 2010 oslavil 85. narozeniny pan Miloslav Skočovský,
do dalších let mu přeje všechno nejlepší manželka a děti
s rodinami.

Úmrtí
Václav Pešek

Vzpomínáme
Dne 14. září 2010 jsme vzpomněli první smutné výročí, kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička paní Marie Strnadová z Kochavce.
S bolestí v srdci vzpomínají syn Josef s rodinou, dcera Marie s rodinou, dcera
Zdena s přítelem Michalem, syn Miroslav a ostatní příbuzenstvo.
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám maminko,
chybíš nám všem.
……………………………………………………………………………………………………………………….

Dne 18.října 2010 vzpomeneme nedožitých 100 let
pana Jaroslava Zimáčka.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

6

Zprávy ze školy
PODZIM
Miroslav Florian
Vlaštovičky štěbetají , že poletí přes moře,
slunko v říjnu méně hřeje, jablka jsou v komoře.
Na podzimní karneval říjen stromy obléká,
více barev asi nemá malířova paleta.
Přicházející podzim není tak vítaný jako léto. Dovolená a prázdniny 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. Někdy ještě po celý říjen sluníčko příjemně hřeje, ale zapadá už brzy. Silné
větry lákají k pouštění draků, stěhovaví ptáci se chystají k odletu do teplých krajin. Časté ranní mlhy
jsou již na denním pořádku a lidé se začínají pomalu balit do teplejšího oblečení.
Ano, podzim je tu , ale já bych se ještě ráda vrátila k zahájení školního roku 2010 – 2011.
Tak jako ve všech školách nastoupili i žáci naší ZŠ a MŠ Rokytnice do nového školního roku ve
středu 1. září 2010. Tentokráte to bylo do krásné, nově zrekonstruované školy a školičky. Zároveň
jsme si s dětmi základní školy v tento den připomněli 110. výročí založení zdejší školy.
Sice už máme jeden krásný měsíc za sebou, ale já bych se přesto ráda vrátila k organizaci již
běžícího roku.
Dne 1. září 2010, usedlo do školních lavic na Základní škole v Rokytnici 19 žáků 1. - 5. ročníku,
kteří jsou rozděleni do dvou tříd. V první třídě vyučuje paní učitelka Mgr. A. Furmanová děti 1. , 2. a 3.
ročníku a žákům 4. a 5. ročníku se bude věnovat po celý školní rok paní učitelka Zdeňka Bartlová,
která pracuje také jako vychovatelka školní družiny na zkrácený úvazek.
V mateřské škole i nadále vyučují učitelky D. Žálková a J. Vilímková. Školnicí zůstává E. Hyžíková
a 1. září k nám nastoupila nová paní kuchařka Hana Goňová, která se bude po celý školní rok starat
o zdravou výživu pro naše malé i větší školáky.
V mateřské škole proběhne výchovně vzdělávací činnost podle Školního vzdělávacího programu „
JÁ A MOJE ŠKOLIČKA“. V základní škole se vyučuje dle ŠVP „ ČAROVNÝ ROK VE ŠKOLE“.
A co máme v plánu v nejbližší době – tedy během října a listopadu?
● určitě si počkáme na slunné počasí a podnikneme vlastivědnou vycházku
● veselé malování na téma „ plody podzimu“, vyhodnocení prací a společné posezení na školní
zahradě – s dětmi a rodiči – u táboráku
● Policie ČR Slavičín nám přislíbila další besedu pro naše malé i velké žáčky
● jako každoročně určitě vystoupíme pro zdejší seniory
● 19. listopadu pojedeme s dětmi ZŠ a MŠ Šanov do zlínského divadla na pohádku „Ferda
mravenec“.
A budeme se těšit na další již zimní školní i mimoškolní aktivity , na které jste i Vy srdečně
zváni.
Na závěr bych ráda popřála veselé
hraní
mateřáčkům,
samé
jedničky
školákům, pracovní pohodu a hodně
radosti z práce celému kolektivu MŠ a ZŠ
Rokytnice a Vám všem přeji krásné,
barevné pokud možno ještě prosluněné
podzimní dny.

ŽIVOT JE PÍSEŇ – ZPÍVEJ JI.
ŽIVOT JE HRA – HRAJ JI.
ŽIVOT JE BOJ – PŘIJMI JEJ.
ŽIVOT JE SEN – USKUTEČNI HO.
ŽIVOT JE OBĚŤ – NABIDNI JI.
ŽIVOT JE LÁSKA – UŽÍVEJ SI JI.
Sai Baba
Dana Žálková, ředitelka školy
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10.ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné
Jubilejní 10. ročník Mezinárodního česko-slovenského
setkání na Peňažné se letos uskutečnil předposlední srpnovou
sobotu, a to 21.8.2010.
Stejně jako loni, tak i letos v úvodu zazněly hymny Evropské
unie, České a Slovenské republiky. Poté k návštěvníkům
z širokého okolí promluvili starosta obce Rokytnice Antonín
Goňa a starosta Horné Súče Juraj Ondračka. Přáním obou
bylo, aby všichni účastníci, a že jich nebylo málo (odhadem
určitě přes 500), sobotní odpoledne strávili v příjemné a
přátelské atmosféře. Vzájemná setkání všem zpříjemňovaly
svým vystoupením dechová hudba Chabovienka z Horné Súče
a cimbálová muzika Vincúch z Valašských Klobouk až do
pozdních večerních hodin. Mnozí si s nimi také rádi zazpívali.
Kdo chtěl, mohl sportovního ducha uplatnit v tradičních
soutěžích – v pivní štafetě a v přetahování lanem. Z obou klání
samozřejmě vzešli vítězové, kteří letos pocházeli z Moravy a
byli patřičně oceněni. Program obohatil příjezd historických
vojenských vozidel. V podvečerních hodinách Peňažnou
navštívil a všechny pozdravil statutární náměstek hejtmana
Zlínského kraje pan Libor Lukáš. Ke zdárnému průběhu celého
setkání přispěli svým slovem Lubomír Spáčil z Rokytnice a
Ľubica Ondračková z Horné Súče. Stánky s občerstvením pro
všechny připravili „naši hasiči“. Prodej zajišťovali dobrovolníci z rokytenských občanských sdružení. A
protože se celá akce odehrává v lese jedenkrát ročně, bylo nutné prostory připravit a upravit. O to se
zasloužili pracovníci zaměstnaní u obce Rokytnice. Všem, kteří se podíleli na zajištění setkání, patří
velké poděkování, protože bez nich by takovou akci vůbec nebylo možné uspořádat. Takže ještě
jednou děkujeme. Doufáme, že si všichni účastníci, kteří přišli na Peňažnou, slunečnou sobotu užili a
příští rok přijdou znova.

Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce. Vydává obec Rokytnice. Neprošlo jazykovou úpravou.
Registace: MK ČR E 107 76. Toto číslo vyšlo14.10.2010. 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

