Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
14. ročník

4/2014

I když to podle počasí nevypadá, tak v těchto dnech ve většině domácností
vrcholí poslední vánoční přípravy. Všude se uklízí, peče vánoční cukroví a maminky
a babičky se mají co ohánět, aby alespoň něco málo z toho, co napekli, zůstalo na
vánoční svátky. K těmto svátkům se pojí také řada lidových pověr, zvyků a tradic.
Řada z nich se také týká počasí:
Padá-li sníh v noci na Štědrý den, urodí se hojně vína.
A jeli na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
Zelené – blátivé Vánoce – Bílé Velikonoce.
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů
zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
Na štědrý den, se vyzvídalo rozmanitým způsobem, co komu v budoucím roce bude souzeno:
Rozbije-li kdo na štědrý den vejce a jsou v něm dva žloutky, bude celý rok šťasten.
Např. dívky házely svoje kabátky na střechu, zůstane-li na střeše poprvé, tak se dívka vdá, kolikrát jí
kabátek spadne, tolik let zůstane ještě svobodná. A jinde dívky chodí třásti plotem říkajíc: Třesu, třesu
mezným plotem, všeci svatí mým životem, kde je můj milý dnes, ať mi z té strany štěkne pes.

Vážení spoluobčané,
na dveře nám opět klepou ty nejočekávanější a nejkrásnější svátky roku, Vánoce. V tento
nádherný čas, kdy si většina křesťanského světa připomíná narození Ježíše Krista, si projevujeme
vzájemnou úctu a lásku. Tyto svátky jsou svátky radosti a štěstí. Je to čas, kdy se snažíme setkat
s našimi blízkými nebo v duchu vzdát úctu i našim nejdražším, kteří již nejsou mezi námi. Na tento
vánoční čas se těšíme všichni stejně, mladí nebo staří. Zachovejme si posvátnou úctu k těmto svátkům
tak, jak to činili naši předkové a udělejme všechno pro to, abychom k této posvátné úctě vychovali i naše
děti.
Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem
svým, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2015, všechno dobré, hodně
štěstí a pevné zdraví.
Antonín Goňa, starosta
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Volby do zastupitelstva obce Rokytnice
Výsledky hlasování pro volby do zastupitelstva obce Rokytnice konané ve dnech 10.-11.10.2014

ve volební okrsku č. 1 Rokytnice
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů

434
333
2955

Sdružení nezávislých kandidátů pro spokojenou budoucnost
1. Antonín Goňa
2. Iva Filáková, Mgr.
3. Kamil Hamalčík
4. Petr Saloky
5. Ladislav Hofschneider
6. Zdeněk Kostka
7. Vlastimil Bureš, Ing.
8. Petr Malaník
9. Pavel Pešek

2296 hlasů
272
259
256
260
260
254
262
248
225

„Rozvoj, tradice a kultura“
1. Jana Černá
2. Monika Koláčková, Bc.
3. Ludmila Urbanová
4. Josef Mentlík
5. Jana Juřenčáková, Ing.
6. Jiří Ščuglík
7. Jan Urbaník
8. Josef Mrhálek
9. Antonín Polách

76,73 %

77,70 %

659 hlasů 22,30 %
67
66
61
84
87
72
65
76
81

ve volebním okrsku č. 2 Kochavec
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů

57
38
334

Sdružení nezávislých kandidátů pro spokojenou budoucnost
1. Antonín Goňa
2. Iva Filáková, Mgr.
3. Kamil Hamalčík
4. Petr Saloky
5. Ladislav Hofschneider
6. Zdeněk Kostka
7. Vlastimil Bureš, Ing.
8. Petr Malaník
9. Pavel Pešek

259 hlasů 77,54 %
31
30
29
29
27
30
31
26
26

„Rozvoj, tradice a kultura“
1. Jana Černá
2. Monika Koláčková, Bc.
3. Ludmila Urbanová
4. Josef Mentlík
5. Jana Juřenčáková, Ing.
6. Jiří Ščuglík
7. Jan Urbaník
8. Josef Mrhálek
9. Antonín Polách

75 hlasů 22,46 %
7
8
10
10
10
8
8
7
7
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Celkové pořadí
1. Sdružení nezávislých kandidátů pro spokojenou budoucnost

2555 hlasů
77,68 %

MANDÁTŮ

7
1. Antonín Goňa
2. Iva Filáková, Mgr.
3. Kamil Hamalčík
4. Petr Saloky
5. Ladislav Hofschneider
6. Zdeněk Kostka
7. Vlastimil Bureš, Ing.
Náhradníci:
1. Petr Malaník
2. Pavel Pešek

303
289
285
289
287
284
293

2. „Rozvoj, tradice a kultura“

734 hlasů
22,32 %

274
251

2 MANDÁTY
1. Jana Juřenčáková, Ing.
2. Josef Mentlík
Náhradníci:
1. Jana Černá
2. Monika Koláčková, Bc.
3. Ludmila Urbanová
4. Jiří Ščuglík
5. Jan Urbaník
6. Josef Mrhálek
7. Antonín Polách

97
94
74
74
71
80
73
83
88

Dne 30.10.2014 rezignoval na mandát člena zastupitelstva obce pan Josef Mentlík. Zastupitelkou se tak
stala ke dni 31.10.2014, dle Zákona o volbách do zastupitelstev obcí, paní Jana Černá ( první náhradník
z téže politické strany, jako byl člen zastupitelstva, který rezignoval).
Vážení spoluobčané Rokytnice a Kochavce,
děkujeme Vám za přízeň, kterou jste projevili tím, že jste hlasovali ve volbách do
Zastupitelstva obce pro kandidáty za Sdružení nezávislých kandidátů pro spokojenou budoucnost.
Vážíme si důvěry, kterou jste nám dali, a která nás zavazuje k tomu, aby naši zvolení zastupitelé ve
volebním období 2014 – 2018 pracovali odpovědně a se snahou o rozvoj a zlepšení života v naší
obci Antonín Goňa, Iva Filáková, Mgr., Kamil Hamalčík, Petr Saloky, Ladislav Hofschneider, Zdeněk
Kostka, Vlastimil Bureš, Ing., Petr Malaník, Pavel Pešek.

ZO Rokytnice na svém XXXVIII. zasedání, konaném dne 26.9.2014 mj.:
-

schválilo rozpočtová opatření č. 3/2014
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2014 – 2015
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice, příspěvkové organizace,
Rokytnice 100, 763 21 Slavičín ve školním roce 2013 -2014
schválilo zveřejnění záměru na prodej části pozemku 3/7 dle grafické přílohy
schválilo zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 2238/7 dle grafické přílohy

ZO Rokytnice na svém I. ustavujícím zasedání, konaném dne 1.11.2014 mj.:
4/2014

zvolilo pana Antonína Goňu do funkce starosty obce Rokytnice
zvolilo paní Mgr. Ivu Filákovou do funkce místostarostky obce Rokytnice
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zvolilo do funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Vlastimila Bureše
zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru pana Ladislava Hofschneidera
zvolilo do funkce člena finančního výboru pana Ing. Josefa Šebáka a Ladislava Pláška
zvolilo do funkce člena kontrolního výboru Zdeňka Kostku, Kamila Hamalčíka, Petra Salokyho a
Věru Slámečkovou
zvolilo do funkce předsedy stavební komise pana Petra Salokyho
zvolilo do funkce člena stavební komise pana Ing. Petra Pastorka, Kamila Hamalčíka, Petra
Malaníka a Jana Peška

ZO Rokytnice na svém II. zasedání, konaném dne 21.11.2014 mj.:
-

-

-

-

vyhlásilo veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů Obce Rokytnice v roce 2015. O granty
mohou žádat občané a občanská sdružení Obce Rokytnice a místní části Kochavec do 31.
12.2014 podáním žádosti na Obecním úřadě v Rokytnici.
schválilo rozpočtová opatření č.4/2014
schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu. Finanční prostředky
v tomto období budou použity ke krytí závazků roku 2014 a ke krytí provozních nákladů v tomto
období, maximálně za každý měsíc do výše 1/12 skutečných nákladů roku 2014.
schválilo přílohu č. 1/2014 k článku 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Sazba poplatku za likvidaci odpadu byla pro rok 2015 stanovena ve výši 350,- Kč/osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č.1/2012, včetně
osvobození a úlev zůstávají v úplatnosti.
rozhodlo o poskytnutí finančního daru na rok 2015 ve výši 7.000,- Kč pro Městskou nemocnici
Slavičín, Komenského 1, 763 21 Slavičín

-

Obecní úřad informuje
-

Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2015

Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2015 stanovena na 350 Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
Osvobození a úlevy jsou následující:
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí nepřetržitě po dobu 10 měsíců a delší,
b) občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny (obecního úřadu) a v obci se
nezdržují,
c) osoby s trvalým pobytem na adrese Rokytnice čp. 86 a 150.
d) třetí a každé další dítě, je-li mladší 18 let nebo pokud studuje v denním studiu střední nebo
vysokou školu. Poplatník je povinen prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu střední
nebo vysoké školy),
e) děti, narozené v daném roce.
(2) Úleva se poskytuje:
a) studentům denního studia, kteří bydlí na kolejích nebo v místě studia náleží úleva ve výši 50%
poplatku (v poměrné výši) za každý započatý měsíc pobytu na kolejích nebo v místě studia.
Poplatník musí správci prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu střední nebo vysoké
školy),
b) osobám s trvalým pobytem Rokytnice čp. 70,71,72,73,175,186,189,191,198 a Kochavec čp. 68 a
84 bude poskytnuta úleva z celkové částky ve výši 30%,
c) poplatníkovi, který zaplatí celou výši poplatku do 31.03. příslušného roku bude poskytnuta úleva
z celkové částky ve výši 5%.
Dle článku č.5 odst.1) OZV č. 1/2012 je splatnost poplatku za odpad k 30.9. příslušného roku.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/2013 až 12/2013:
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Kontejner a uložení odpadu na skládce
Sběrný dvůr kontejnery
Celkem
4/2014
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Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 1/2013 až 12/2013
Nebezpečný odpad
14.859,Separovaný odpad
63.354,EKO-KOM
- 36.643,50
Elektřina SD
14.636,Celkem
56.205,50
Náklady celkem

339.608,50

Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 588 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což
znamená, že náklady na svoz a likvidaci odpadu na 1 osobu za rok 2013 činily 591,- Kč.

Poděkování
Rodina Poláštíková děkuje Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice, Obecnímu úřadu Rokytnice a
dalším spoluobčanům za pomoc při likvidaci následků živelné pohromy.

Zprávy z knihovny
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna v Rokytnici bude
v pátek 2.1.2015 uzavřena.
……………………………………………………………………………….
Obecní knihovna Kochavec Vás srdečně zve na Vánoční dílnu. Akce se koná v neděli 20. prosince, od
16.00 hodin v knihovně na Kochavci.

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 6.prosince 2014 byl slavnostně rozsvícen vánoční strom s novými ozdobami.
Rozsvícení a následnému ohňostroji předcházelo vystoupení dětí místní ZŠ a MŠ, které byly
odměněny nadílkou od samotného Mikuláše v doprovodu Anděla a Čertů. Poděkování patří všem,
kteří se podíleli na organizaci této akce, především místním hasičům, ženám, L. Spáčilovi a členkám
klubu důchodců za upečení výborných koláčků.

Pozvánky
Silvestrovský výšlap na Peňažnou
ve středu 31. 12. 2014
Sraz účastníků je kolem poledne na Peňažné.
Jde se za každého počasí. Připravte si dobré obutí, teplé oblečení, jídlo a občerstvení. Výšlap není nijak
organizován – kdo přijde, ten jde. Pro zájemce je odchod z Rokytnice od firmy ZKL v 9:30 hod. Návrat se
předpokládá mezi 14 – 15 hodinou.
Pojďme na čerstvý vzduch a oslavme Silvestra společně!

Srdečně zveme všechny občany na

VIII. Obecní ples
který se uskuteční v pátek 6. února 2015
v sále Hospůdky za lávkou v Rokytnici.
K tanci a poslechu zahraje kapela FOCUS rock.
Součástí plesu bude bohatá tombola.
Občerstvení včetně zvěřinového guláše je zajištěno.
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Společenská kronika
Vzpomínáme
Dne 28.11.2014 by oslavil 80. narozeniny
pan Antonín Goňa.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomeňte i Vy, co jste ho znali a měli rádi.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.
S láskou vzpomínají kamarádi z Rokytnice.

Radek Číž
*12.3.1973

†3.1.2014

Dne 14.7.2014 jsme vzpomněli 1.výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky
paní Ludmily Ptáčkové a dne 1.1.2015 vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a
pradědečka pana Jaroslava Ptáčka.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery Karla Valčíková a Jaroslava Urbaníková s rodinami.

VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ – VIGILIE
ve středu 24.12.2014
v místní kapli v 15.00 hodin

Blahopřejeme

Miluj a budeš milován!
S touto nádhernou myšlenkou ustupovali do manželského
svazku i naši rodiče
paní Marie Šuráňová a pan Jaroslav Šuráň.
Dne 29.12.2014 uplyne 65 let od jejich svatebního dne.
TATO SVATBA JE KAMENNÁ
Jen na pevném kamenném základu může takový dlouhý
společný život vydržet. Aby byli naši drazí rodiče ještě hodně
dlouho spolu ve zdraví a v pohodě jim z celého srdce přejí
dcera Jaroslava, syn Miroslav a celé jejich rodiny.
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Zprávy z mateřské a základní školy
„Vánoční“
„Purpura večerem zavoní, zvoneček tichounce zazvoní.
A jeho stříbrný hlas, probudí vzpomínky v nás.
Srdcem jsme stále dětmi a čekáme, až se setmí,
až vánoční stromeček tu bude stát a varhany budou Tichou noc
hrát…“
Bílá peřina, pod kterou bychom si mohli vlézt a zůstat tam do prvních jarních slunečních paprsků, kolem
sice neleží, ale Vánoce už cinkají za dveřmi….
A nyní –co se událo za poslední dva měsíce v MŠ a ZŠ až do času předvánočního ?
V sobotu 22.listopadu vystoupili malí i větší školáčci pro zdejší seniory. Nejdříve se nám
představily děti z mateřské školy pásmem básní , písní a říkadel s pohybovým doprovodem na
téma – zvířátka, na závěr si zatančily veselý taneček dle CD nahrávky „Bananafon“.
Školáci
jistě rozveselili přítomné svými vtipy a nakonec pod vedením paní uč.
Nádvorníkové předvedli pohybové ztvárnění lidových písní s míčem.
Na neděli 23.listopadu bylo připraveno „vítání občánků“ , na kterém nemohly
chybět ani děti
z naší MŠ a ZŠ , kteří vystoupily s básněmi a písněmi pro miminka.
Pátek 5. prosinec patřil předškolákům z mateřské školy, kde je navštívil Mikuláš se svou
družinou. Prvotní strach dětí ale brzy vystřídala odvaha a všichni si společně zazpívali i
zarecitovali . Mikuláš s andělem poté odměnil děti drobnými sladkostmi.
Rozsvícení vánočního stromku se uskutečnilo v sobotu 6. prosince před Obecním úřadem
Rokytnice. Na úvod se představily paní učitelky s písní „Bílý vánoční slon“. Předškoláci si
připravili pásmo s čertovskou , zimní a vánoční tematikou, zazpívali i společně se školáky
několik vánočních koled. Žáci základní školy poté pokračovali recitací básní se zimními a
vánočními náměty.
Celé vystoupení bylo zakončeno krásným ohňostrojem a pak jsme si všichni pěkně zaplnili
bříška. Děkujeme zastupitelstvu, že návštěvníky obdařili takovými tekutými i zabijačkovými
dobrotami.
12. prosince se přijel na naši školu představit dramatický kroužek Gymnázia J. Pivečky Slavičín .
Tentokrát s veselými scénkami, které naváděly k zamyšlení. Naši školáci mohli porovnávat různá
řešení stejných situací. Žáci 5. ročníku si odnesli pozvánky k návštěvě Gymnázia Slavičín.
Znáte televizní pořad „Vtip za stovku?“ Představte si, že naši školáci si mohli tuto hru vyzkoušet
v místní knihovně , a to dne 11.12., kde se nám o zábavu postarala paní Blanka Fojtíková.
Velký dík za její nápaditost, velmi jsme se zasmáli.
Pátek 12.prosince to u nás ve škole vonělo medem , skořicí, hřebíčkem. Děti si zahrály na
cukráře a dopoledne zasvětily pečení perníků a voňavé pohodě. Mateřáčci a školáci si těsto sami
rozváleli, vykrojovali , ale taky nazdobili. Odpoledne se pochválili svými dobrůtkami rodičům.
18.12. – koledování po vesnici – děti mateřské i základní školy.
A na poslední pracovní pátek tohoto roku - 19. prosince - jsme si připravili vánoční besídku .
Dopoledne přišel do školky Ježíšek… a jak zazvonil zvoneček, všichni se rozutekli pod
stromeček, kde na děti čekalo nemalé překvapení…
„Zastavit čas v tuto vánoční chvíli, poslouchat, jak andělé mávají křídly.
A vidět štěstí všude kolem sebe a cítit, jak sněhová vločka zebe…
Kéž nejen o Vánocích , ale i po celé další roky nacházíme
cestu k sobě radostnými kroky!!!“
Za děti a kolektiv MŠ a ZŠ Rokytnice bych vám všem ráda popřála klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2015 hodně štěstí, zdraví a mnoho splněných snů a přání. Zároveň bych chtěla
touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu Rokytnice za celoroční spolupráci.
Dana Žálková, ředitelka školy
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Včelaři
První polovina letošního roku nepřála včelařům, druhá nepřála ani včelám.
Začalo to letošní mírnou zimou, včelstva prakticky celou zimu plodovala, čímž
spotřebovala mnohem více zásob než při normální zimě, kdy jsou staženy do zimního
chumáče. Na jaře některá včelstva vystačila se zásobami, tak akorát do první snůšky,
jiná už hladovala a musela být přikrmována. Nejhorší na zimním plodu je, že se na
něm téměř celou zimu množí roztoč kleštík včelí (varroáza). Samičky tohoto roztoče
nakladou vajíčka na včelí larvičky, z takové larvičky se vyléhne poškozená včela, která
má na sobě celé hnízdo roztočů, tito se rozlezou na okolní včely. Jarní snůška začala vcelku brzy.
V dubnu rozkvetly ovocné stromy a včelky s přínosem sladiny začaly více plodovat. V květnu přišli
předčasně „zmrzlí“ a ti nás připravili o další snůšku a sadaře o úrodu. Přísloví studený máj, ve stodole ráj
asi u včel neplatí. Po studeném květnu rozhodně v úlech medový ráj nebyl. Celý letošní rok byl divný,
někde extrémní sucho, jinde záplavy. Podle včelařských odborníků nebylo tak špatné snůškové období
od roku 1975.
A jak se tento rok podepsal na včelách? Tím, že se kleštík množil celou zimu, byla včelstva na
jaře více napadena. Kdo podcenil jarní a letní léčení, tomu přemnožený kleštík poškodil většinu plodu
v červenci a srpnu, kdy se léhnou dlouhověké včely, které musí přežít zimu a ještě vychovat první jarní
generaci. Tyto včely byly poškozené jednak tím, že z nich kleštík saje hemolymfu a taky nakažené
infekcemi, které tento roztoč přenáší. Včelař při tom vůbec nic nepozná, včelstvo je v síle. Začátkem
srpna bez problémů odebírá dodané zásoby, v září ještě přináší poslední pyl a v říjnu začnou včely
hynout. Když je teplý podzim jako letos, včely vylétají a hynou mimo úl. V úle nejsou žádné mrtvolky,
které by upozornily včelaře, že se něco děje. Po 15.říjnu, kdy je nařízené povinné léčení včel proti
varroáze už neměli někteří včelaři co léčit. Navíc úly bez včel plné zimních zásob objevily zlodějky (včely
z okolí) a odnesly všechen včelařem dodaný cukr. V úlech zůstaly jenom suché plásty. Letos našich 11
včelařů zazimovalo 112 včelstev k 1.9.2014. Zakoupili jsme v tomto roce 30 matiček ze šlechtitelského
chovu v Uherském Brodě. Do včelařského spolku vstoupili dva včelaři, kteří už včelaří pár let, ale nebyli
v ČSV. K dnešnímu dni můžeme říct, že všichni naši včelaři jsou členy Českého svazu včelařů.
Na tomto místě se seznamujeme se včelími produkty. Tradiční včelí produkty jsme si popsali
v minulých letech, dnes si povíme o jednom netradičním. Málokdo asi slyšel o včelami ovlivněné vodě.
Kolem každého živého organismu existuje určité biopole, které je zřejmě elektromagnetického
charakteru. Kolem včelstva, které má na vrcholu rozvoje několik desítek tisíc jedinců, je toto pole
zřetelnější. Ocitne-li se v tomto prostředí molekula vody, dochází k malé změně vazebního úhlu mezi
atomy vodíku a atomem kyslíku. Tato nepatrná změna úhlu způsobí, že tato voda má v lidském těle
odlišné biologické účinky. Po pravidelném používání této vody bylo prokázáno podstatné snížení hladiny
cukru v krvi u diabetiků. Tito nemocní pravidelně pili dvakrát denně asi 2 dcl „včelí“ vody a používali ji i
k přípravě nápojů (káva, čaj). Podobně příznivý efekt byl pozorován u onemocnění štítné žlázy nebo u
některých psychických poruch, kdy se brzy dostavuje pocit rovnováhy a duševní svěžesti.
Je zajímavé, že tato „včelí“ voda vykazuje prokazatelně i některé odlišné fyzikální vlastnosti. Zkušený
proutkař brzy určí, která láhev s vodou byla v blízkosti včelstva. Navíc je zajímavé, že takto ovlivněná
voda se dlouho bakteriálně nekontaminuje. Toto příznivé ovlivnění vlastností a chuti neplatí jen pro čistou
vodu. Platí pro téměř všechny tekutiny obsahující vodu. Tak například 10˚ pivo z nošovického Radegastu
chutná po několikahodinovém pobytu u včelstva a správném vychlazení jako dvanáctka. Velkopopovický
Kozel naopak získá nepříjemnou hořkou příchuť. Slivovice, jež se po vypálení uloží na několik dní do
prázdného medníku nad včelstvo, se velice brzy chuťově zharmonizuje a rozleží, takže získá chuť
slivovice, která byla uložena na několik let ve sklepě. Vinaři na jižní Moravě stavějí na úl demižon vína,
který mají určený pro vlastní spotřebu. Kosmetické prostředky (krémy, pleťové masky, šampony, zubní
pasty) rovněž po krátkém položení na úl znásobují své účinky. Není proto vyloučeno, že některé léčivé
účinky medu jsou způsobeny právě přítomností této včelami ovlivněné vody a tento účinek žádné uměle
vyrobené medy mít nemohou.
Hodně zdraví a štěstí v příštím roce přejí místní včelaři.

Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte nám, abychom Vás při příležitosti konce roku seznámili s činností kolektivu
sboru dobrovolných hasičů v letošním roce. Jako každý rok si naši členové berou za hlavní
cíl udržet a zvelebovat to, co jsme v minulých letech již vybudovali. I přes veškerou snahu
nám začátek roku bohužel znepříjemnilo zjištění, že nám neznámí pachatelé odcizili z vozu
Praga V3S – Štábák 100 litrů nafty. Bohužel to byl už druhý případ během několika dní, kdy
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nám již dříve odcizili 30l nafty z vozu Praga V3S - ruka. Policie pachatele bohužel nezjistila. Proto jsme
velmi vděčni, že nám v tomto problému vypomohl obecní úřad, který zabezpečil prostory, kde jsou vozidla
parkována kamerovým systémem s nočním viděním. V lednu se naši zástupci sboru zúčastnili Výroční
valné hromady 15. okrsku, který se konal v Bohuslavicích. Již několik let obsluhujeme v sále hospůdky za
lávkou při příležitosti Mezinárodního dne žen. V jarních a podzimních měsících provádíme sběr
železného odpadu. Dne 19.4. naši členové úspěšně absolvovali zkoušky odbornosti. A to byli Pavel
Malaník a Luboš Malaník hasič II třídy, Jiří Koller a Pavel Hofschneider hasiči III. třídy a strojník. Už se
stalo tradicí, že se naši členové střídají při stráži u Božího hrobu na Bílou sobotu v kostele sv. Vojtěcha
ve Slavičíně. V prvním čtvrtletí roku nám obec zakoupila nový počítač, jelikož po několika letech provozu
vypověděl službu náš starý počítač, který jsme využívali pro veškerou administrativu našeho sboru
s okrskem a ostatními sbory. Začátkem května jsme zajistili dovoz a postavení obecního máje za
hudebního doprovodu místního DJ Spáky. Dne 24.5. proběhla Okrsková soutěž v Bohuslavicích. Naše
družstvo žáků se umístilo na pěkném 3. místě, družstvo mužů na 10. místě. Velké uznání patří našim
ženám, které se umístily na místě 1. a ovládly celou soutěž. Jako každoročně nás slovem a hudebním
doprovodem provázel bratr Lubomír Spáčil, za což si zasloužil uznání a poděkování před nastoupenými
sbory celého 15. okrsku. Následující den 25.5. jsme se zúčastnili oslav 130. let založení sboru naší
spřátelené jednotky SDH ve Slušovicích, se kterými již několik let udržujeme velmi dobré vztahy. Při této
příležitosti jsme zhlédli vystoupení nejstarší ruční stříkačky až po ukázky nejnovější požární techniky
Zlínského kraje. Vyvrcholením akce bylo provedení zásahu hořícího auta v podání zásahové jednotky ze
Slušovic. Odpolední program nám zpříjemnilo vystoupení mažoretek a také ukázky požárního sportu
v provedení místních žáků. Koncem května se obě krizová vozidla Praga V3S a Avia podrobila technické
kontrole ve Valašských Kloboukách, kterou úspěšně prošly. Na konci měsíce května jsme se jako
každoročně zúčastnili kácení obecního máje. 14.6. náš sbor už po několikáté vypomáhal při pořádání
Slavičínského plamínku. Šlo hlavně o materiální zabezpečení. Což znamenalo dovoz stolů, laviček a také
celkové zabezpečení rozvodu elektrické energie v celém areálu přes vozidlo Praga V3S Štábák. Této
soutěže se zúčastnilo naše družstvo starších žáků, které se umístnilo na krásném 3. místě. 27. - 29.6.
proběhlo setkání Rokytnic ČR. Letošní ročník se konal v Rokytnici u Přerova. Naše výprava se vydala na
cestu v pátek. Během odpoledne jsme se dostavili na místo a postavili jsme si vojenský stan a vybudovali
jsme zázemí pro naši výpravu. Páteční večer nám zpříjemnila zábava. V sobotu ráno se konaly štafety,
ve kterých se zúčastnilo naše družstvo žen a mužů. V neděli se konaly útoky. Prožili jsme hezký víkend a
ve finále jsme se umístnili na pěkném 4. místě a ženy na místě 3. V odpoledních hodinách jsme dorazili
v pořádku domů. 12..7 náš sbor pořádal již 8. ročník Pohárové soutěže o putovní pohár starosty obce
Rokytnice, která se jako vždy konala v místní části Kochavec. Tato pohárová soutěž si rok od roku
získává více příznivců ze širokého okolí. Soutěžících družstev rok od roku přibývá a již 2. rok k nám jezdí
družstva ze Slovenska. Na letošní ročník dorazilo 23 družstev z toho 17 družstev mužů a 6 družstev žen.
Muži se ve velké konkurenci umístnili na místě 7. a naše ženy na pohárovém 3. místě. Jsme velmi rádi za
takovou účast a také velkou podporu fanoušků, avšak pomalu zjišťujeme, že nám rok od roku začíná být
při takové hojné účasti areál velmi malý. Už se stalo tradicí, že naši členové vypomáhají při pořádání
sportovně společenské akce Sportuje celá Rokytnice, kterou pořádá pan Vladimír Goňa. Dne 16.8. se
družstvo žen se zúčastnilo 1. ročníku pohárové soutěže v Jestřabí, kde se umístily na 1. místě. Pro
zajímavost v loňském roce naše smíšené družstvo mužů a žen vyhrálo 0. ročník.
23.8. proběhl 14. ročník Mezinárodního setkání na Peňažné. Zajistili jsme, jako každoročně dovoz
veškerého materiálu na místo. Stavění a rozmístění veškerých stánků, celkový rozvod elektrifikace
v oblasti. Byla použita výkonnější centrála, která se v loňském roce osvědčila, jelikož jsme mohli použít
výkonné halogeny k nočnímu osvícení celého areálu a další spotřebiče na ni připojené. Letošní ročník
nám nepřálo počasí, v sobotu ráno bylo ještě pěkně a také odpoledne, avšak navečer se během chvíle
přihnalo mračno a začal hustý déšť, který ustál až v pozdních nočních hodinách. I v těchto nepříznivých
podmínkách prokázali všichni naši členové pevné nervy a hlavně velké zkušenosti, díky kterým se tato
akce úspěšně vyvíjela až do ranních hodin bez větších potíží. Jelikož hustý déšť úplně rozmáčel
příjezdovou cestu lesem a také louku, bylo velmi obtížné odtamtud odjed. V takovéto vypjaté situaci nebyl
prostor na jakoukoliv chybu. Všechny vozy V3S prokázaly, že jsou ve 100% formě. Velký DÍK patří
našim řidičům, kteří prokázali svoje umění a hnali V3S nepříznivým terénem na hranici jejich možností,
protože kdyby jen na okamžik zastavili, uvízli by tam a už by byl velký problém se bezpečně dostat
domů. 4.9. likvidace sršního a vosího hnízda na rybářské chatě. Sršní hnízdo bylo na toaletě a vosí se
nacházelo v přístřešku, kde je uloženo krmivo pro ryby a nářadí. Dne 27.9. jsme se zúčastnili
námětového cvičení v dálkové dopravě vody v Bohuslavicích. Rok od roku se sbory zdokonalují. Je vidět
přínos těchto cvičení a celkové komunikaci strojníků a členů všech sborů na trase dodávky vody. 4.10.
náš sbor pořádal zájezd pro členy s rodinami a veřejnost s názvem : Po krásách našeho okolí. Výprava
se vydala autobusem do přečerpávací vodní elektrárny na Dlouhé Stráně, dále do muzea papíru ve
Velkých Losinách a na závěr jsme usedli ke společné večeři v Zádveřicích. Ve večerních hodinách se
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výprava navrátila v pořádku domů. 18.10. proběhla zkouška naší starší motorové stříkačky PS12 na
místním rybníku. Velké poděkování patří bratru Josefu Mentlíkovi za důkladnou a poctivou generální
opravu tohoto stroje. 21.10. náš sbor zapůjčil krizové vozidlo V3S Štábák do muničního skladu ve
Vrběticích, kde došlo v nedávné době k explozi. Vozidlo sloužilo k ubytování policejních a vojenských
složek. 22.10. v nočních hodinách byla naše zásahová jednotka svolána naším starostou. Při noční bouři
a vlivem silného větru byla zničena střecha domu pana Poláštíka. Ve 3:47 jsme dorazili na místo a začali
jsme odklízet ze střechy zbylé trosky komínu a část střechy. Za použití polohovacích pásů s lanem a
háků jsme zajistili zbylou střechu. 8.11. uspořádal náš sbor Hodovou zábavu pro širokou veřejnost, která
se konala v sále Hospůdky za lávkou. K tanci a poslechu nám hrála skupina Exploze Rock. Dne 15.11.
proběhla údržba a zimní příprava našich vozidel. Úspěšně byly odstraněny všechny nalezené drobné
závady. Začátkem prosince jsme se podíleli na rozsvícení vánočního stromu. V dopoledních hodinách
jsme připravili zastřešení a celkové osvětlení prostoru. Zajistili jsme ohřev polévky, zapečení krup a
svaření 100 litrů vína, které bylo vydáno pro širokou veřejnost. Druhý den ráno jsme provedli úklid a umytí
použitého nádobí a úklid veškerého vybavení. Během roku bylo rovněž zakoupeno nové vybavení: profi
nabíječka na autobaterie, nový oblek proti bodavému hmyzu, 8 ks pracovních polohovacích pásů (těžký
hasičský opasek), dokoupeny 3 páry zásahových rukavic a ponorné kalové čerpadlo české výroby. Jeho
výtlak je při 13m/300l za 1min. V současné době je plně vybavena 8mi členná zásahová jednotka obce.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví v následujícím roce a
zároveň patří velké poděkování Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli našemu sboru.
Výbor SDH

Myslivecké sdružení
Přátelé přírody, vážení vlastníci půdy a občané,
rád bych navázal na loňský příspěvek do obecního Zpravodaje a informoval
Vás o činnosti našeho mysliveckého sdružení. Oproti minulému roku se nic
nezměnilo. Odstřel drobné zvěře – zajíc, bažant – jsme vůbec neplánovali. I přes
snahu našich členů se nám nepodařilo zvýšit jejich stavy. Kromě srnčí zvěře nemáme
normované stavy u ostatní zvěře. Pořádané naháňky směřujeme pouze na škodnou
(liška a jiné). V letošním roce jsme střelili 12 ks srnců, srny a srnčata jsou zatím
v odstřelu. Jinak jsme střelili 8 ks černé zvěře, 1 jelena, 2 laně a 1 daňka. Ze škodné
zvěře jsme střelili 8 lišek + 3 na naháňce, 1 jezevce a 5 kun. Jinak pracujeme na údržbě mysliveckého
zařízení a vylepšování a údržbě myslivecké chaty. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat obecnímu
úřadu za vstřícný přístup při zajišťování placených brigád. Tyto prostředky nám pomáhají při zajišťování
krmiv pro zvěř. Náš revír není pro zvěř moc vstřícný. Chybí obseté plochy obilím a jinými kulturami.
Chtěl bych poděkovat členům sdružení a všem, kteří nám pomáhají a podporují naši činnost.
Přeji Všem občanům, obecnímu úřadu i našim členům radostné prožití vánočních svátků a přeji
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Myslivecký hospodář

Červený kříž
Vážení spoluobčané,
pravidelně v tomto čase hodnotí všechny složky průběh uplynulého roku. Také naše organizace
ČČK srovnává, co se nám podařilo a co bychom mohli ještě zlepšit. My jsme měli letošní rok klidný a
pohodový. Ctíme naše tradice a navštěvujeme naše členky s přáním a drobným dárkem k jejich jubileím
a výročím. I naše nejstarší sestry navštívíme v předvánočním čase s balíčkem a přáním do nového roku.
Jak už se stalo tradicí, naše proškolené sestry držely hlídku při hasičské soutěži O pohár starosty na
Kochavci. Také provedly školení dětí v základní škole Rokytnice. Na jaře k nám zavítaly členky
oblastního spolku Zlín i s paní ředitelkou Michaelou Stýblovou. Seznámily nás se změnami stanov a
hospodaření s penězi. S novým občanským zákoníkem přišly i změny pro spolky. Největší akcí letošního
roku byl zájezd na hrad Bouzov a do Javoříčských jeskyní, které byly pro rekonstrukci uzavřené. Proto
jsme se rozhodli navštívit nedaleké Mladečské jeskyně. Zájezd se i tak povedl a hlavně nám vyšlo
počasí. Tak prožila naše organizace ČČK letošní rok. Příští rok bude náročnější, hned z jara nás čekají
fašanky. Máme nové mladé členky, tak doufáme, že s novou krví půjde všechno lépe.
Nyní mi nezbývá, než se s Vámi rozloučit a popřát Vám krásné prožití svátků Vánočních a do
Nového roku hlavně zdraví.
Za výbor ČČK předsedkyně Blanka Machalová
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Klub důchodců
„Lásko, mně ubývá sil,“
zpívá si v jedné ze svých písní Pavel Bobek. Žel Bohu, milý Pavle, my si to po čase také všechny
zazpíváme. Zatím statečně bojujeme díky našim iniciativám, které si společně udržujeme, a na které se
těšíme. Především jsou to naše čtvrtky. Když se sejdeme, rády si to přiznáme, že se rády vidíme.
Probíráme naše starosti i povinnosti. Ale přece nám něco vyšlo. Byl to zájezd do Věžek. Ty členky, které
mají zdravé nohy, se zájezdu zúčastnily. Vrátily se spokojené, nadšené – no aspoň něco. Přišla mezi nás
paní Věra Malaníková, která pracuje pro firmu Aloe Vera. Předvedla nám, jak si vyzkoušíme kyselost
organismu pomocí PH proužků. Všechny jsme si vyzkoušely naši kyselost, někomu to vyšlo, někomu ne.
Co dál s tím uděláme, to nevím. Koláčky stále pečeme pro nás, pro naše známé. Je-li potřeba pro nějaké
příležitosti v naší obci nebo v našich rodinách. Taky jsme si udělaly čas a zařídily společný oběd – u nás
v naší klubovně. Oběd nám uvařila paní Malaníková – k naší velké spokojenosti.
„Rolničky, rolničky cinkejte pomaličky, ať ten čas tak neutíká a nám sil neubývá.“
S přáním prožití krásných vánoc v kruhu svých nejdražších a do dalších let – máme-li to napsáno
v našem osudu – hlavně zdraví, spokojenost a stále dobrou náladu.
Z celého srdce Vám všem přeje Marie Šuráňová

TJ Sokol
Vážení spoluobčané a sportovní přátelé,
blíží se pomalu konec roku a máme tady opět Vánoce, na které se už všichni těšíme.
Jako každý rok, tak i letos koncem roku bilancujeme naši činnost. Dovolte mi, abych
Vás i já v krátkosti seznámil s činností TJ Sokol Rokytnice.
Naši členové odpracovali při údržbě a zvelebení sportovně kulturního areálu přes 380
hodin. Dále jsme se zúčastnili 41.ročníku Setkání Rokytnic ČR v Rokytnici u Přerova,
kde jsme obsadili 2.místo. Byl uspořádán 23.ročník Memoriálu Františka Baklíka,
taneční zábava se skupinou Focus. V celkové naší režii byla velmi vydařená akce „Rokytnice se baví“ a
rovněž jsme zajistili Anenskou pouť. Ve fotbalové sezoně 2014-2015 naši TJ reprezentují pouze muži. Po
podzimní části soutěže se mužstvo nachází s 23 body a skóré 30 : 23 na 7 místě tabulky. Všichni ale
doufáme, že v jarní části soutěže se mužstvo posune o několik příček výš.
Tabulka střelců: Goňa Antonín 8, Vaněk Miloš 4, Hamalčík Pavel 4, Eliáš Martin 4, Vaněk Josef 3, Both
Milan 1, Černý Libor 1, Saloky Petr 1, Plášek Tomáš 1, Röder Jan 1, Kovařík Jaromír 1, Mikloš Martin 1.
Výbor TJ Sokol Rokytnice děkuje všem členům za dosavadní práci a přeje jim i všem
spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních, hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti
v nadcházejícím roce 2015.
Zoller Jiří, předseda

Sportovní klub stolního tenisu
V sezoně 20013/2014 se umístila naše družstva v regionálních soutěžích okresu Zlín takto:
-SK Rokytnice „A“- RS 1.tř.- 11.místo (z 12 mužstev) - 32 bodů – sestup do RS 2.tř.
-SK Rokytnice „B“- RS 3.tř.- 5.místo (z 12 mužstev) - 46 bodů
28.června jsme se zúčastnili 10.ročníku turnaje ve stolním tenisu v Rokytnici u Přerova, který byl
součástí 41.ročníku Setkání Rokytnic. V soutěži tříčlenných družstev (celkem 6 ze čtyř Rokytnic, chyběla
Jizera) vybojovalo naše družstvo „A“ (Petr Malatinský, Zdeněk Bureš, Vlastimil Bureš ) celkové 2.místo a
družstvo „B“ (Jaromír Fojtů, Radek Martinovský, Jiří Ščuglík st.) 4.místo. Vítězem tohoto turnaje se stalo
družstvo Rokytné „A“.
Do sezony 2014/2015 jsme přihlásili obě družstva a těsně před polovinou soutěže si vedou takto:
- SK Rokytnice „A“- RS 2.tř. - 3.místo
- SK Rokytnice „B“- RS 3.tř. - 8.místo
Koncem roku uspořádá SK Rokytnice 15.ročník Vánočního turnaje pro mládež, registrované a
neregistrované hráče (ženy, muži) o věcné ceny. V součastné době má SK 22 členů (3 ženy, 19 mužů),
z toho 12 je registrovaných hráčů. Z SK Slavičín máme na hostování 3 mladé hráče. Za dobu své 14tileté
existence se klub stal nedílnou součástí sportovní činnosti v naší obci. Pomáhá také při kulturně
společenských akcích (Fašanky, Peňažná, aj.)
Výkonný výbor SK Rokytnice děkuje všem členům i činovníkům klubu za dosavadní práci
a přeje jim i všem spoluobčanům do nového roku 2015 vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho
sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda SK
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Odprodej lesních pozemků
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás v návaznosti na článek pana Lubomíra Častulíka ve
Zpravodaji č.2/2014 týkající se vlastnictví lesních pozemků. Pokud jste byli osloveni různými obchodníky
o odprodej Vašeho lesa, zkuste svůj krok nijak neuspěchat. Jestliže o odprodeji z různých důvodů vážně
uvažujete, nabízíme možnost odkoupení lesa naší obcí. Co zůstane po některých podnikatelích, se
můžeme každoročně přesvědčit. Jsou to vytěžené holoseče, zdevastované sousední pozemky, včetně
odřených stromů a rozbité lesní cesty.
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