Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2010

10. ročník

Zastavit čas v tuto vánoční chvíli,
poslouchat, jak andělé mávají křídly...
A vidět štěstí všude kolem sebe,
a cítit jak sněhová vločka zebe...

Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších a nejdůležitějších svátků v roce. V dnešní
uspěchané, upracované době, jsou svátky obdobím, kdy se u jednoho stolu sejde celá rodina.
Opomeneme-li předvánoční uklízení, pečení a nakupování, jsou Vánoce především doba pohody a
klidu. A to platí i v těžkých časech. Součástí tohoto období jsou i vánoční tradice a zvyky, které nás
provázejí odmalička, a bez kterých bychom si tyto svátky nemohli ani představit. Už odnepaměti na
Štědrý den především mladé dívky vyzvídají rozmanitým způsobem, co je v příštím roce čeká.
Pár takových méně známých zvyků si připomeneme.
Na Štědrý den se chodí třásti plotem říkajíce: Třesu, třesu mezným plotem, všeci svatí mým životem,
kde je můj milý dnes, ať mi z té strany štěkne pes.
Dívka položí při štědrovečerní večeři na každý roh stola po kousku chleba, po večeři dá si ty kousky
do punčochy pravé nohy a položí si je na noc pod pravé ucho. O kom se jí bude zdáti, toho dostane
za muže.
Jestliže dívka vezme vařeku, jde ke kurníku a udeří naň: ozve-li se napřed kohout, vdá se.
Na Štěpána svobodná dívka vysype pod okny zahrádky zrní, přiletí-li na ně vrabec, straka, vrána nebo
holub, dle toho dostane dívka ještě toho roku za muže hoferka, chalupníka, sedláka nebo pána.

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tady zase Vánoce a co nevidět budeme slavit konec starého a
počátek nového roku. V posledním čtvrtletí letošního roku jsme rozestavěli dvě významné akce, které
podstatně změnily tvář středu obce. Ve stavebních pracích, opravě silnice a úpravě koryta Rokytenky,
budeme pokračovat i v následujícím roce.
V měsíci říjnu proběhly volby do zastupitelstva obce. Chtěl bych poděkovat všem občanům
Rokytnice a Kochavce, že se voleb zúčastnili v tak hojném počtu. Je vidět, že nám není osud naší
obce lhostejný.
Jménem Sdružení nezávislých kandidátů pro spokojenou budoucnost děkuji za podporu, kterou
jste nám projevili při hlasování. Za zastupitele zvolené za toto sdružení Vám slibuji, že se budeme
snažit budovat a rozvíjet obec tak, aby ROKYTNICE byla dobrá adresa pro život a aby se občané
nemuseli za jméno Rokytnice stydět. Ještě bych rád poděkoval všem těm, kteří se mě snaží dobrou
radou, ale i dobře míněnou a podnětnou kritikou pomáhat při každodenní práci pro naši obec, tedy pro
nás všechny.
Závěrem mně dovolte, abych Vám, vážení spoluobčané popřál jménem zastupitelstva obce,
obecního úřadu i jménem svým příjemné prožití vánočních svátků. V novém roce 2011 Vám přeji
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti, jak v osobním, tak i v pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta obce
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ZO Rokytnice na svém XXXXV. zasedání, konaném dne 12.10.2010 mj.:
schválilo rozpočtová opatření
schválilo přijetí střednědobého municipálního úvěru od Komerční banky, a. s., IČ
45317054 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ: 114 07 na stavební úpravy silnice
III/49518 ve výši 1.000.000,- Kč, slovy Jedenmilionkorun, se splatností 30.9.2015,
pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 17 550,- od 31.1.2011 do 31.8.2015, dále vždy
k ultimo příslušného měsíce a poslední splátkou k 30.9.2015 v částce 17 200,- Kč,
úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 1,85 % p.a. a se zajištěním 4 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 pronájmu 4 kusů skříňových vozidel Praga V3S, včetně příslušenství, 3 kusů
čtyřkolových plechových přívěsů za PV3S a 3 kusů čtyřkolových vleček za PV3S Sboru
dobrovolných hasičů Rokytnice, na dobu do 31.12.2020. Výše pronájmu činí 100,- Kč/rok.
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení
rozhodlo poskytnutí finančního příspěvku pro Městskou nemocnici Slavičín ve výši 5.000,Kč
rozhodlo o přidělení zadání zakázky na stavební práce „přeložka vodovodu“ na akci
Stavební úpravy silnice III/49518 Rokytnice ve výši 226.604,- Kč firmě RIS – MONT s.r.o.,
Slanica 397, 763 21 Zlín – Louky
schválilo provozní řád Penzionu na Kochavci
schválilo změny Jednacího řádu Zastupitelstva obce Rokytnice
ZO Rokytnice na svém I. ustavujícím zasedání, konaném dne 10.11.2010 mj.:
schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty
určilo, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
zvolilo pana Antonína Goňu do funkce starosty obce Rokytnice
zvolilo paní Mgr. Ivu Filákovou do funkce místostarostky obce Rokytnice
zřídilo finanční a kontrolní výbor. FV bude tříčlenný, KV bude pětičlenný.
zvolilo do funkce předsedy FV pana Kamila Hamalčíka
zvolilo do funkce předsedy KV pana Ladislava Hofschneidera
zvolilo do funkce člena FV pana Ing. Josefa Šebáka a Pavla Peška
zvolilo do funkce člena KV pana Zdeňka Kostku a paní Jaroslavu Cekierovou, Věru
Slámečkovou a Evu Hyžíkovou
zřídilo osadní výbor na Kochavci. Osadní výbor bude pětičlenný.
zvolilo do funkce předsedkyně osadního výboru na Kochavci paní Petru Račákovou
zvolilo do funkce člena osadního výboru na Kochavci Vladimíra Zemka, Václava Urbana,
Jarmilu Štěpančíkovou a Gabrielu Tarabusovou
zřídilo stavební komisi. Stavební komise bude pětičlenná.
zvolilo do funkce předsedy stavební komise pana Petra Salokyho
zvolilo do funkce člena stavební komise pana Ing. Petra Pastorka, Kamila Hamalčíka,
Petra Malaníka, Jana Peška
stanovilo měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce dle
přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.
souhlasí se zaměstnáním paní Blanky Fojtíkové, jako administrativní pracovnice na
obecním úřadě v Rokytnici
schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
č. 09035043 ze dne 29.9.2010
schválilo Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi obcí Rokytnice a Marií
Kašparovou, Nová Dědina 438
ZO Rokytnice na svém II. zasedání, konaném dne 1.12.2010 mj.:
schválilo zprávu o činnosti OÚ od 26.8. do 1.12.2010
vyhlásilo veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů Obce Rokytnice v roce 2011. O
granty mohou žádat občané a občanská sdružení Obce Rokytnice a místní části
Kochavec do 31. 12. 2010 podáním žádosti na Obecním úřadě v Rokytnici.
rozhodlo, že inventury za rok 2010 budou provedeny do 31. 1. 2011
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ustanovilo inventarizační a likvidační komisi ve složení Mgr. Iva Filáková, Kamil Hamalčík,
Petr Saloky, Ladislav Hofschneider, Zdeněk Kostka, Jaroslava Cekierová, Věra
Slámečková, Zbyněk Šuráň, Petra Račáková
určilo za členy inventarizační a likvidační komise v ZŠ a MŠ Rokytnice Mgr. Ivu Filákovou
a Evu Hyžíkovou
schválilo rozpočtová opatření č.4
schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu. Finanční
prostředky v tomto období budou použity ke krytí závazků roku 2010 a ke krytí provozních
nákladů v tomto období, maximálně za každý měsíc do výše 1/12 skutečných nákladů
roku 2010
schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2004,
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro
rok 2011 350,- Kč/osobu. Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
Ostatní články OZV č. 4/2004 včetně osvobození a úlev zůstávají v platnosti.
schválilo veřejnoprávní smlouvu k projednávání přestupků uzavřenou mezi Obcí
Rokytnice a Městem Brumov – Bylnice
rozhodlo o uzavření smlouvy o výkonu odborné správy lesa v lesích v majetku Obce
Rokytnice s Ing. Antonínem Gbelcem, Divnice 19, 763 21 Slavičín, od 1.1.2011 do
31.12.2015. Cena prací se zvyšuje o 25,- Kč/ha/rok.
rozhodlo o uzavření smlouvy o službě výkonného hajného v lesích v majetku Obce
Rokytnice s Ing. Antonínem Gbelcem, Divnice 19, 763 21 Slavičín, od 1.1.2011 do
31.12.2015. Cena prací se zvyšuje o 25,- Kč/ha/rok.
rozhodlo o rozšíření kontrolního výboru (KV) na 7 členů. Novými členy KV zvolilo Petra
Salokyho a Zbyňka Šuráně
schválilo cenovou nabídku na vypracování čistopisu územního plánu obce od firmy
S-projekt plus, a.s., tř. T. Bati 508, 762 73 Zlín
jmenovalo Antonína Goňu, bydlištěm Rokytnice 79, určeným zastupitelem, který bude
spolupracovat s úřadem územního plánování MěU Valašské Klobouky, na činnostech
vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, po dobu délky funkčního období zastupitelstva obce

Volné pobíhání psů
Důrazně upozorňujeme majitele psů, kteří nechávají
svá zvířata volně pobíhat po veřejných prostranstvích, že se
vystavují riziku předvolání k přestupkové komisi města
Brumov-Bylnice. Toto je POSLEDNÍ VAROVÁNÍ pro majitele
těchto psů, jejichž totožnost je všeobecně známá (jedná se o
6-8 psů). Tito psi budou při pohybu na veřejných
prostranstvích nafoceni a majitelé budou předvolání
k přestupkové komisi do Brumova-Bylnice.

Statistika obyvatel v roce 2010
Počet obyvatel v roce 2010:
Přistěhovalo se:
6
Narodilo se:
4
Odstěhovalo se:
9
Zemřelo:
10
K 21.12.2010 máme 574 obyvatel, z toho 60 dětí a 514 dospělých.
Na Kochavci žije 66 obyvatel, z toho 10 dětí a 56 dospělých a v Rokytnici žije 508 obyvatel, z toho
50 dětí a 458 dospělých.
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Volby do zastupitelstva obce Rokytnice
Výsledky hlasování pro volby do zastupitelstva obce Rokytnice konané ve dnech 15.-16.10.2010

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

429
360
360

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

2120
255
240
231
232
239
226
235
227
235

Sdružení nezávislých kandidátů „NAŠE OBEC – NAŠI OBČANÉ“
1. Jaroslav Hýbl
2. Monika Koláčková
3. Lubomír Malaník
4. Marie Voltnerová
5. Václav Pinďák
6. Josef Mrhálek
7. Pavel Pastorek
8. Miroslava Ocelíková
9. Petr Juřenčák

286
59
38
31
28
19
52
12
14
33

„PRO ROKYTNICI SPOLEČNĚ!“
1. Pavlína Štachová
2. Petr Slováček
3. Jiří Ščuglík
4. Josef Mentlík
5. Josef Hrnčiřík
6. Miloš Bujna
7. Irena Slováčková
8. Jan Urbaník
9. Ladislav Polách

714
102
87
85
91
72
63
76
78
60

83,92 %

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

56
44
44

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

25
25
25
25
25
25
25
24
25
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78,57 %

224

Sdružení nezávislých kandidátů „NAŠE OBEC – NAŠI OBČANÉ“
1. Jaroslav Hýbl
2. Monika Koláčková
3. Lubomír Malaník
4. Marie Voltnerová
5. Václav Pinďák
6. Josef Mrhálek
7. Pavel Pastorek
8. Miroslava Ocelíková
9. Petr Juřenčák

30
3
0
3
4
3
5
6
1
5

PRO ROKYTNICI SPOLEČNĚ!“
1. Pavlína Štachová
2. Petr Slováček
3. Jiří Ščuglík
4. Josef Mentlík
5. Josef Hrnčiřík
6. Miloš Bujna
7. Irena Slováčková
8. Jan Urbaník
9. Ladislav Polách

136
19
15
16
18
15
12
13
14
14

Celkové pořadí
1. Sdružení nezávislých kandidátů pro spokojenou budoucnost

2344 HLASŮ
66,78 %

7 MANDÁTŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antonín Goňa
Iva Filáková
Kamil Hamalčík
Petr Saloky
Ladislav Hofschneider
Jaroslava Cekierová
Zdeněk Kostka

2. „PRO ROKYTNICI SPOLEČNĚ!“

850 HLASŮ
24,22 %
2 MANDÁTY

1. Štachová Pavlína
2. Josef Mentlík
3. Sdružení nezávislých kandidátů „NAŠE OBEC – NAŠI OBČANÉ“

316 HLASŮ
9,00 %

0 MANDÁTŮ

Poděkování
Slyšeli jste někdy název „Přátelé z lásky“? Je to v našem okolí sdružení rodin s invalidními a
hendikepovanými dětmi. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Vojtěchu Tarabusovi a celému
Obecnímu úřadu Rokytnice za umožnění strávit našim dětem krásné odpoledne u obecního rybníku a
za ukázku lovení ryb, které byly za potlesku dětí vráceny zpět do vody.
Přejeme všem krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku.
rodiče dětí
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Obecní úřad informuje
ZO schválilo na svém II. zasedání, dne 1.12.2010, usnesením II/34 obecně závaznou vyhlášku č.
1/2010 o poplatku za odpad. Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2011 stanovena na
350 Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č. 4/2004 včetně
osvobození a úlev zůstávají v platnosti a jsou následující:
1) Osoby s trvalým pobytem v obci Rokytnice a místní části Kochavec trvale nebo dlouhodobě
pobývající v zahraničí nebo prokazatelně bydlící v jiné obci jsou od poplatku osvobozeni. Při
pobytu v místě trvalého bydliště delším než jeden měsíc se na ně vztahuje ohlašovací a
oznamovací povinnost včetně úhrady poplatku.
2) Studentům, kteří bydlí na kolejích nebo v místě studia náleží poloviční úleva, v poměrné výši
za každý započatý měsíc pobytu na kolejích nebo v místě studia. Příslušná osoba musí
správci prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu na SŠ nebo VŠ).
3) Třetí a každé další dítě do 18 let je od poplatku osvobozené.
4) Osobám s trvalým pobytem Rokytnice č.p. 70, 72, 73, 175, 186, 189, 191 a Kochavec č.p. 68
bude poskytnuta sleva z celkové částky ve výši 30%.
5) Osobám s trvalým pobytem na č.p. 86 bude poskytnuta sleva z celkové částky ve výši 100%.
6) Poplatníkovi, který zaplatí celou výši poplatku do 31.3. příslušného roku bude poskytnuta
sleva z celkové částky ve výši 5%.
Dle článku č.7 odst.1) OZV č.4/2004 je splatnost poplatku za odpad k 30.9. příslušného roku.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/2009 až 12/2009:
Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za období 1/2009 až 12/2009
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Kontejner a uložení odpadu na skládce
Sběrný dvůr kontejnery
Celkem

216.478,95
3.237,87.783,307.498,95

Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 1/2009 až 12/2009
Nebezpečný odpad
Separovaný odpad
EKO-KOM
Elektřina SD
Celkem

29.332,30.684,- 32.970,50
8.355,35.400,50

Náklady celkem

342.899,45

Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 597 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což
znamená, že náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/09-12/09 činily
na 1 obyvatele 574,- Kč.

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu v 51. týdnu tohoto roku proběhne
ve

čtvrtek 23.12.2010.
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Činnost místních sdružení v roce 2010
je směsí různých látek, není zcela rozpustná
ani ve vodě, ani v etylalkoholu, chloroformu,
acetonu a fyziologickém roztoku. Mateří
kašička obsahuje kromě vody různé cukry,
bílkoviny,tuky, minerální látky a prakticky
všechny známé vitamíny. Skladujeme ji
v nádobách z tmavého skla při teplotě pod
bodem mrazu. Taky se může skladovat
v květovém jemně krystalickém medu, vodce
nebo becherovce. V naší republice je
k dispozici lék s obsahem mateří kašičky pod
názvem Vita-aspinol a Apiko. Využívají se
příznivé účinky kašičky na ochranu pleti, její
regeneraci a odstranění vrásek.
Pěkný konec roku a hodně štěstí
v novém roce přejí včelaři.

Včelaři
Včelaři zdraví všechny občany.
Kdybychom chtěli zhodnotit
letošní včelařskou sezónu,
není velice co chválit. Jaro
začalo pěkným dubnem,
všechno kvetlo, byla dobrá
snůška až do začátku
května. Pak se ochladilo a
deštivé počasí nedovolilo včelám opustit úl.
Zásoby z plástů mizely pro potřebu včel a
hlavně pro výživu plodu. Mladé včelky se léhly,
staré se neopotřebovávaly a tím se jim
prodlužoval život. Úly se přeplňovaly včelami a
to je situace vhodná pro vznik rojové nálady.
Právem někteří včelaři tvrdí, že měli víc rojů
než medu. Ani chovatelé matiček na tom nebyli
lépe. Mladé matičky nemohly vylétnout na
snubní lety a zůstaly neoplozené. Ty, které
vylétly, ztratily ve špatném počasí orientaci a
už se nevrátily, pak venku zkřehly a uhynuly.
To pocítili i naši včelaři, když z dvaceti
objednaných matiček dostali jen deset. Proto si
někteří vychovali matičky sami, jiní použili
matičky rojové. Teď už jsou včely zakrmené,
přeléčené proti varroáze a těší se spolu se
včelaři na další včelařský rok.
Tak jako loni a předloni i letos ztratil
náš včelařský svaz dalšího člena. Navždy nás
opustil mladý, hodný člověk, přítel Ruda
Moudřík. Pomohl mnoha lidem a nikdy nikomu
neublížil, proto byl oblíben v naší vsi a hlavně
mezi sousedy. Škoda, že zatím není nikdo, kdo
by pokračoval v jeho zálibě, která byla v jeho
rodině dlouholetou tradicí.
Jak klesá počet včelařů, tak se
zmenšuje i počet včelstev. Letos našich
jedenáct včelařů zazimovalo sto jedno
včelstvo. To je nejméně za posledních sedm
let. K tomu můžeme připočítat včelstva u
Malaníků, jejichž majitelé přešli do základní
organizace ve Štítné a nemáme o nich žádné
informace.
A teď si povíme něco o dalším, ještě
málo prozkoumaném včelím produktu a to je
mateří kašička. Hltanové žlázy včel dělnic
produkují krmnou šťávu, která má název
mateří kašička hlavně proto, že ji dostává
matička během larválního vývoje i po vylíhnutí,
Larvy dělnic jsou touto šťávou krmeny pouze
do třetího dne, a proto se pohlavně zcela
nevyvinou. Tento jev odedávna zvyšoval zájem
o mateří kašičku a její využití ve výživě a
v lékařství. Mateří kašička je hustá, smetanově
žlutá látka typické vůně a kyselé chuti. Protože

Kroužek dovedných rukou
Víte, že kroužek šití pracuje už 10 let?
Když jsme v roce 2001 začínali, sama jsem
nevěřila, že v dnešním světě počítačů, bude o
tuto činnost zájem. A už vůbec ne, že s novým
rokem se budou hlásit další děti. V našem
kroužku se za deset let činnosti vystřídalo
několik desítek dětí. Dovolte mi menší
ohlédnutí a trochu statistiky.
Návštěvnost v roce:
2001 - 21 dětí
2002 - 21 dětí
2003 - 16 dětí
2004 - 11 dětí
2005 - 14 dětí
2006 – 13 dětí
2007 - 10 dětí
2008 - 11 dětí
2009 - 9 dětí
2010 – 7 dětí
Počet dětí v kroužku se sice snižuje,
ale určitě má smysl pracovat třeba i s 5 dětmi.
Získávají zde základní návyky ruční práce
s textilními a jinými materiály,
Zhotovují zde vánoční a velikonoční ozdoby,
různé figurky, polštářky, dečky, kabelky,
chňapky, plyšová zvířátka atd.
Děti jsou velmi iniciativní a sami přicházejí
s krásnými nápady a inspirací. Tyto výtvory
často přinášejí dvojnásobnou radost, neboť
s nimi obdarovávají své nejbližší.
Kroužek dovedných rukou je otevřen
pro všechny mladší i starší děti. Vítáme zde i
děti, které si to zkusí třeba jen jednou. Přijďte
se za námi podívat do obecního domu, jsme
tam každou středu od 16 hod. Těšíme se.
Marie Pinďáková
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naši činnost za celý rok 2009 a proběhly zde
volby funkcionářů 15tého okrsku. Dne 19. 2.
jsme byli požádáni o pomoc při čerpání vody
ze sklepa místní hospody. 7.3 jsme přiložili
ruku k dílu při obsluze na oslavě MDŽ.
Koncem března proběhl sběr kovového
odpadu. Druhého dubna jsme dovezli novou
hasičskou stříkačku, na kterou jsme obdrželi
dotaci 100 000 Kč od Zlínského kraje a 50 000
Kč zaplatila obec Rokytnice. Ve dnech 7.- 8. 5.
jsme byli jedním z 288 sborů dobrovolných
hasičů zapsaných v Guinessově knize rekordů,
kteří vytvořili rekord v dálkové dopravě vody
z Dolních Louček na nejvyšší vrchol žďárských
vrchů Devět skal. Akce trvala bezmála 7 hodin
a zúčastnilo se jí 2592 hasičů. Voda byla 63,46
km čerpána hadicovým vedením, které
protnulo 18 obcí. 25.5. se uskutečnila okrsková
soutěž, jíž jsme pořádali. Muži skončili na 3.
místě, dorostenky na místě druhém. 28.5. bez
závad prošly technickou kontrolou obě krizová
vozidla PV3S. Začátkem června bylo potřeba
vyčistit příkopy po povodni. Poslední víkend
v červnu proběhlo setkání Rokytnice ČR
2010. Zde jsme vybojovali
čtvrté místo.
Krásné první místo získaly dorostenky na
tradiční kochavecké soutěži O pohár starosty
obce Rokytnice. Muži skončili druzí. Důstojné
vysvěcení nové hasičské stříkačky proběhlo na
Anenské pouti. Opět po čtyřech letech jsme
zajišťovali soutěž o Pohár ředitelky HZS
Zlínského kraje. Letos (25. 9.) pořádala
námětové cvičení jednotka hasičů ze
Slavičína. V půlce listopadu se konala hodová
zábava, kterou jsme pořádali. 6. prosince jsme
zajišťovali Rozsvěcování vánočního stromu.
Dne 8.ledna 2011 se v sále Hospůdky
Za lávkou ve 14:00 hodin uskuteční Výroční
Valná Hromada.
Co říci závěrem, je vidět že i
dobrovolní hasiči mají nabitý celoroční
program, ať už jsou to různé závody, soutěže,
brigády nebo společenské akce. Pevně
věříme, že rok 2011 bude pro náš sbor
úspěšný alespoň jak ten minulý. Přejeme Vám
všem pevné zdraví, hodně štěstí, lásky,
pohody, spokojenosti a osobních úspěchů.
Výbor SDH

Sbor pro občanské záležitosti
Členky našeho sboru navštívily v
letošním roce starší spoluobčany u příležitosti
jejich životních jubilejí a předaly jim od
obecního úřadu malý dárek, přivítaly do života
jednoho občánka. Další tři narozené děti
budeme vítat v lednu příštího roku.
V sobotu 27.listopadu se sešli senioři
na tradičním setkání v Hospůdce za lávkou,
kde jsme se jim postaraly o malé občerstvení.
Přejeme
všem
krásné
prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a
pohody v novém roce.
Elena Saňáková, předsedkyně SOZ

Český červený kříž
Tak máme další rok téměř za sebou.
Jak moc byl pro koho úspěšný musí zhodnotit
každý sám. Naše organizace pořádala letos
tradiční fašanky za účasti 22 členek.
Zajišťovaly jsme zdravotní dozor na akcích OÚ
a SDH. V květnu jsme se přidaly ke sbírce na
pomoc postiženým povodněmi. Děkujeme
občanům a obecnímu úřadu za pomoc a odvoz
vybraných věcí do Zlína na ústředí ČČK.
V sobotu 19.6. jsme pořádaly taneční
zábavu se skupinou Street 69. V neděli 24.10
jsme
vyrazily
do
Slováckého
divadla
v Uherském Hradišti na hru Probuzení jara.
Ve čtvrtek 28.10. proběhla přednáška MUDr.
Fabíka z Brna na téma Léčba chronických
civilizačních chorob.
Srdečně zvu všechny členky na
Výroční členskou schůzi, která se bude konat
v úterý dne 28.12.2010 ve Společenském
domě č. 41 se začátkem ve 14.00 hodin.
Na závěr Vám přeju veselé Vánoce a
šťastný nový rok.
Blanka Machalová,předsedkyně

Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte, abychom Vás při
příležitosti konce roku seznámili
s činností
kolektivu
sboru
dobrovolných hasičů v uplynulém
roce. I v letošním roce byla naše
snaha udržet a zvelebit to, co jsme
v minulých letech vybudovali. Stává
se již nepříjemným pravidlem, že každý rok
jsme nuceni odstraňovat technické závady na
hasičské technice. Na „ruce“ byla repasována
převodovka, na staré hasičské stříkačce PS 12
musela být opravena olejová vana. Prvním
oficiálním setkáním pro nás byla VVH SDH
Rokytnice dne 22. 1. 2010, zde jsme shrnuli
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Súči a Šanově. V létě jsme již tradičně odjeli
reprezentovat naši obec do Rokytnice nad
Rokytnou, kde se mužstvo probojovalo až do
finále. Toto finále jsme hráli s Rokytnicí u
Přerova a po nerozhodném výsledku 2:2 došlo
na penaltový rozstřel, který jsme prohráli 5:4.
Ale i tak 2. místo v tak silně obsazeném turnaji
nás může těšit.
V nadcházejícím roce nás čeká
nelehký úkol. Musíme zajistit zdárný průběh
setkání Rokytnic, které se bude konat v naší
obci. Jakékoliv aktivní spolupráci se bránit
nebudeme, ba naopak ji vřele přivítáme.
V letošní fotbalové sezóně máme
pouze mužstvo mužů. Po podzimní části
přezimujeme na 12 místě s 15 body, ale pouze
2 body nás dělí od 6 příčky v tabulce. Soutěž
je velmi vyrovnaná, a tak v jarní části sezóny
bude záležet na každém zápase. Mužstvo
přípravky se dočasně zrušilo pro nedostatek
hráčů stejné věkové kategorie.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat
za obětavou práci v naší TJ. Taktéž věřím, že
spolupráce s ostatními složkami v obci bude i
nadále na dobré úrovni a to nám pomůže
udržovat dobré jméno naší TJ.
Výbor TJ Sokol Rokytnice přeje všem
spoluobčanům krásné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti v roce 2011.
Jiří Zoller, předseda

Stolní tenis
SK ROKYTNICE – stolní tenis
V sezoně 2009 / 2010
se umístila naše družstva
v regionálních soutěžích okresu Zlín takto:
-SK Rokytnice „A“- RS 2.tř.- 2.místo-57 bodů
/postup do RS 1.tř/
-SK Rokytnice „B“- RS 4.tř.- 3.místo-66 bodů
/postup do RS 3.tř./
26.června 2010 se zástupci našeho
sportovního klubu zúčastnili turnaje ve stolním
tenisu v Rokytnici nad Rokytnou, konaném
v rámci 37.ročník Setkání Rokytnic.
V hlavní soutěži tříčlenných družstev
(celkem 8 ze tří Rokytnic) vybojovalo naše
družstvo „A“ (Zdeněk Bureš, Ivo Petrů, ing.
Vlastimil Bureš) celkové 2. místo, když svou
základní skupinu vyhrálo. Družstvo „B“
(Jaromír Fojtů, Jiří Ščuglík st.,Jana Burešová)
obsadilo v základní čtyřčlenné skupině 3.místo
a do dalších bojů už nezasáhlo.
Do sezony 2010/2011 jsme přihlásily
obě družstva a těsně před polovinou soutěže si
vedou takto:
- SK Rokytnice „A“- RS 1.tř. -10.místo
- SK Rokytnice „B“- RS 3.tř. -10.místo
Koncem roku uspořádá SK Rokytnice
11.ročník Vánočního turnaje pro mládež,
registrované a neregistrované hráče o věcné
ceny.
V současné době má SK 23 členů (2
ženy, 19 mužů, 2 žáci), z toho 17 je
registrovaných.
Za dobu své existence se klub stal
nedílnou součástí sportovní činnosti v naší
obci. Pomáhá také při kulturně-společenských
akcích (Fašanky, Peňažná, zábavy aj.)
Výkonný výbor SK Rokytnice děkuje
všem členům i činovníkům klubu za dosavadní
práci a přeje jim i všem spoluobčanům do
nového roku 2011 vše nejlepší, hodně zdraví a
mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda

Klub důchodců
Kdo že to šel kolem nás
na
„čtyřicet
jedničku“
–
Důchodkyně ?!
Ale kdepak, to v žádném případě,
to jsou „rychlochodkyně“ Vždyť
tomu nelze ani věřit, co všechno v letošním
roce zase stihly. Co se týká pečení již pro nás
tradičních koláčků a frgálů, tak jsme skutečně
„rychlotvůrkyně“. Dívky „parostroji“ naší členky
Jaroslavy Moudříkové jsme byly přímo
exklusivní pekárna. A proto chci Tobě, milá
Slávečko, touto cestou za všechno poděkovat,
popřát hodně zdraví a opět pozvat mezi nás.
Vždyť v započatém díle je nutno pokračovat,
aby se vůz naložený lopotnou prací dotáhnul
do konce.
Svou činnost Klub důchodců zahájil
letos 14.1.2010 v našem Společenském domě
v 1. poschodí. Je to krásná místnost, dnes už
komfortně zařízená. Přišel nás pozdravit i náš
starosta pan Antonín Goňa a povzbudil nás
pěkným projevem.
Dne 6. května jsme společně oslavily
Svátek matek s dětmi naší školy „družinky“.
Přednesly básničky, krásně zazpívaly a všem
nám předaly malé květináčky i s rostoucí

TJ Sokol
Vážení spoluobčané a
sportovní přátelé, dovolte mi,
abych Vás ve stručnosti seznámil
s činností
naší
TJ
Sokol
Rokytnice. Členové naší TJ
odpracovali spoustu hodin při
údržbě sportovně-kulturního areálu. Jako
každoročně, tak i letos jsme se podíleli na
přípravách 10.ročníku mezinárodního setkání
na Peňažné. Dále jsme uspořádali Anenskou
pouť včetně memoriálu Františka Baklíka.
Zúčastnili jsme se fotbalového turnaje v Horné
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Rybáři

květinkou. Vše pod vedením paní učitelky
Nádvorníkové, bylo to moc milé a všem
srdečný dík.
Abychom byly duchem ještě mladší –
14.7. jsme plavbou po Baťově kanále opět
trénovaly své mořeplavecké dovednosti. Chtěly
jsme se vzdálit za hranice naší vesnice, rády
jsme nasedly na plavidlo, které nás unášelo
svým vytýčeným korytem. Jelikož jsme musely
uklidnit naše žaludky, strávily jsme zbytek
našeho výletu v Luhačovicích.
5.8. v prázdninovém čase jsme tábořily
u rybníka na rybářské chatě. Měly jsme
společné pohoštění, napečené různé dobroty a
taky přípitek. Vše ve své režii. Velký dík patří i
naší předsedkyni paní Slávce Ščučínské spolu
s druhou Slávkou Moudříkovou a také
rybářskému spolku – co vše nám společně
připravili - velký dík.
10.9. jsme se v režii Nadace Jana Pivečky
zúčastnily zájezdu do Dubnice. Kde jsme
prošly zdravotnickou osvětou a tak jsme se
seznámily s prevencí, průběhem i léčení „
Diabetes mellitus“, to je lidově řečeno
„cukrovka“. Kdy lidé touto nemocí postižení
nemají správnou tvorbu inzulinu a jejich
osobnost si s tím neví rady a musí se léčit. Co
z toho může vzniknout, nám předvedly na
snímcích a to s námi doslova otřáslo.
A teď ta radostnější část.
29.9. jsme si daly sraz u Hugona. Objednaly
jsme si dobré jídlo a pití a přitom jsme
hodnotily naši činnost a plánovaly co ještě
tento rok musíme stihnout. Bylo toho hodně,
ale nám to činí radost a rády se scházíme.
A za toto všechno děkujeme zástupcům naší
obce, kteří nám vychází vstříc.
Leč – bohužel – potkala nás i smutná
událost. V našem klubu zůstává jedna židle
prázdná – stále. Opustila nás po těžké nemoci
naše členka Liduška Jemelková. Všichni, kdo
jste ji znali a měli rádi – chvilečku se zastavte a
věnujte jí tichou vzpomínku. Čest její památce!
Náš klub jí děkuje za všechny pěkné chvilky,
které jsme společně prožily.
A protože opět se přiblížil čas adventní a po
něm přijdou Vánoce.

Místní skupina má 23 členů. 19 členů
je z Rokytnice 3 jsou již v
důchodovém věku a 4 členové
jsou ze Šanova. Uplynulém roce
jsme se starali o svěřený revír,
který se skládá z revíru
Rokytenka. Ten slouží jako
lovný revír kde se provozuje
sportovní rybolov. Šanovský levý, pravý potok
a veškeré přítoky jsou chovné. V letošním roce
se slovilo v Šanovském levém a pravém
potoce pouze 156 ks pstruha potočního z 10
000 ks vysazeného plůdku. Tady je vidět tlak
predátorů (Volavky) na tento revír. Po slovení
se opět do tohoto revíru se vysadilo 10 000 ks
plůdku pstruha potočního. Do lovného úseku
se letos vysadilo 300 ks pstruha potočního. Na
veškerých revírech v roce 2010 místní skupina
rybářů odpracovala celkem 305 brigádnických
hodin. Z toho 180 hodin obnova + oprava
splávků, 75 hodin úklid odpadků kolem toků a
přilehlých ploch, 40 hodin slovování a 10 hodin
výsadba rybí osádky. Na závěr chci všem
popřát do přicházejícího roku 2011, krásné
chvíle prožité u našich revírů.
S pozdravem Petrův zdar přeje
aktivista Martin Mrhálek

Myslivci
Přátelé přírody, vážení vlastníci půdy,
rád bych po uplynutí jednoho roku Vás
informoval o dění našeho mysliveckého
sdružení. V našem sdružení se nic nezměnila
k lepšímu. Nadále v katastru obce není nic
obseto, jen pozvolna přibývá ohrazených
pozemků a ubývá přirozené potravy pro zvěř.
Myslivcům
přibývá
více
starostí
s přikrmováním zvěře, budováním vlastních
políček. Vypěstovali jsme kolem 80q řepy,
pracně sehnali krmiva, odpady obilí a kukuřice
z Jižní Moravy za nemalé peníze. Vynaložené
náklady se nám promítají pouze u srnčí zvěře.
Během roku jsme střelili 5 divočáků, a 1 jelena.
Na honu jsme střelili symbolicky do tomboly do
tomboly 2 zajíce, 1 lišku, žádného bažanta,
kteří se nám úplně vytratili. Opravili jsme a
vybudovali na myslivecké chatě přístřešek, do
budoucna plánujeme na chatě vybudovat
přístavek na spaní a vybudováním studny
zajistit pitnou vodu. Chtěl bych poděkovat
našim mladým členům, hlavně předsedovi za
kladný přístup k činnosti našeho sdružení.
Všem občanům, obecnímu úřadu i
našim členům přeji radostné Vánoce, hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce.
Miroslav Hamalčík, myslivecký hospodář

Chci jen říct:
Zastavme se na okamžik,
vždyť život je jen mžik
a prožijme ty krásné chvíle vánoční,
v radosti a duševní hojnosti.
Však těch těžkých chvil byly a bude dosti,
vždyť na tomto světě jsme jen hosti.
Za náš klub všem hodně zdraví
přeje Marie Šuráňová
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Zprávy ze školy
….......Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé..........
„ Jen jednou za rok přijdou Vánoce, jen jednou za rok se malý sněhem
zachumelený stromeček promění v zářící světýlko tichého lidského štěstí. Jen
jednou za rok jsou lidská srdce tak blízko sebe , že jedno druhé uslyší....“
Nastal čas vánoční, děti jsou nedočkavé a těší se, co jim ten Ježíšek letos
nadělí, dospělí ještě trochu zmatkují a snaží se vše dohnat, kapr je ve vaně,
domov provoněný vanilkou a skořicí, vše je nazdobené a přichystané na ten
nejkrásnější svátek v roce – Vánoce. Lidé mají za sebou vánoční shon a už se
těší na tu pohodu , kdy se všichni sejdou u štědrovečerního stolu a zároveň
doufají, že ty letošní svátky vánoční budou opravdu bílé...
Jak ten čas letí , tak zase po roce máme tu Vánoce ,ale já bych Vás ráda
v krátkosti seznámila s našimi aktivitami od října do prosince.
„Mámo, táto , draci letí....“ - 12. října dopoledne proběhla na poli pod lesem oblíbená „Drakiáda“.
Malí školáčci si draky vyrobili sami a starší žáci si je přinesli z domu . I když vítr mnoho nefoukal, draci
létaly „ až do oblak“.
Ve středu 14. října se jako každoročně uskutečnil na školní zahradě za krásného slunného počasí
„ uvítací táborák“. Děti si zasportovaly, zahrály fotbal a rodiče si při opékání špekáčků sdělovali
zážitky o svých dětech z prvních týdnů nového školního roku a v příjemné atmosféře si poseděli u
ohně.
V měsíci říjnu začala naše škola realizovat projekt „ INOVACE PRO KVALITNÍ VÝUKU“ v rámci
projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.
19. listopadu navštívila naše a šanovská škola Malou scénu ve Zlíně. Všechny děti přišly do školy a
školky svátečně oblečené a těšily se na představení „Ferda Mravenec“. Prostory tohoto divadélka jsou
útulné a působily na nás velmi příjemně. I když pohádku znají všichni - jak malí , tak i velcí diváci
z televizních večerníčků, přesto nás divadélko nadchlo. Malá scéna, pět herců a představení jako
v Národním divadle. Výkony umělců jsme odměnili dlouhotrvajícím potleskem a všichni se již těšíme
na další „ divadelní výlet“.
V sobotu 27. listopadu naši malí i velcí žáci vystoupili pro zdejší seniory. Na úvod se předvedly
děti mateřské školy básněmi a písněmi, na závěr si zatančily na veselou skladbičku „....Já jsem
smíšek......“. Školáci si připravili dramatizaci pohádek „Budka“ a „O kůzlátkách “.Věřím, že se jejich
veselé vystoupení líbilo.
Na páteční dopoledne 3. prosince si připravil besedu s žáky základní školy pan Dřevojánek –
pracovník Dětského dopravního hřiště v Malenovicích. Probíral se školáky pravidla silničního provozu
z hlediska chodce a cyklisty. Všichni žáci si mohou ověřit své znalosti pomocí předběžného
dopravního testu. Při splnění daných podmínek pak mají možnost získat v příštím roce „Průkaz
cyklisty“.
Rozsvěcování vánočního stromku se letos uskutečnilo v sobotu 4. prosince. Děti se předvedly
společným pásmem básní, písní a koled se zimní, mikulášskou a vánoční tematikou. Mikuláš se
dětem odměnil tím, že přišel ochotně ve své plné kráse i s celou svou družinou za námi a všechny
účinkující odměnil dárky. Snad se i vystoupení našich účinkujících líbilo a zaslouží si velkou pochvalu
za to, že v tak mrazivém počasí nám „nezamrzlo zpívání ani recitování “.
S koledami vystoupí žáci základní školy v místní kapli ještě i na Štědrý den.
V úterý 7. prosince to u nás na škole vonělo medem, skořicí i hřebíčkem .
Uhádnete proč? Děti si zahrály na cukráře a dopoledne zasvětily pečení perníků
a voňavé pohodě. Mateřáci i školáci si těsto sami rozváleli, vykrojovali z něj různé
tvary a sázeli je na plech. Za pomocí paní kuchařky stihli perníčky nejen upéci, ale
zrovna i nazdobit a odpoledne se pochválili svými dobrůtkami také maminkám.
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Dne 8. prosince navštívili naši „páťáci“ akci „Tvořivé dílny “ na ZŠ Slavičín - Vlára. Měli tak nejen
možnost seznámit se s prostředím navazujícího stupně vzdělávání, ale také i možnost si vyzkoušet
práci ve skupině s žáky 5. ročníků jiných škol, plnit úkoly pomocí interaktivní tabule, posoudit své
znalosti s jinými a nakonec si vyrobit vánoční ozdoby ve zdejší keramické dílně.
Za vlídné přijetí i za organizaci děkujeme všem o nás pečujícím pedagožkám.
Páteční dopoledne 10.12. bylo pro školáky lákavé návštěvou místní knihovny.
Beseda s paní Fojtíkovou tentokrát probíhala na téma : „Vánoční lidové tradice“.
Děti se v prostředí knihovny cítily dobře. Předčítáním se dozvídaly o Vánocích a o
lidových obyčejích v tento vánoční čas. Každý školák si nakonec odnesl nejen
zážitky z „besedování“ , ale i obrázky s vánočně laděnými motivy.
Všichni už se nyní těšíme na další návštěvu , paní Fojtíková a děkujeme!!!
A na středu 22. prosince jsme připravili pro celou školu „vánoční besídku“. Ráno si malí i větší
trochu zasoutěžili a venku užívali sněhové nadílky. Mezitím přišel do školy Ježíšek, který nadělil
dětem spoustu dárků. Jak zazvonil zvoneček, všichni se rozutekli pod stromeček, kde na školáky
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 všechny děti Základní školy a mateřské školy v Rokytnici a za celý pracovní kolektiv bych Vám
ráda popřála, ať jsou letošní bílé Vánoce těmi nejkrásnějšími a do nového roku hodně štěstí ,
protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné, hodně smíchu, protože je ho třeba a hodně lásky,
protože bez té se žít nedá.

Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za
celoroční spolupráci.
Dále děkuji za sponzorské dary, z nichž byly zakoupeny vánoční dárky
pro děti: REA- Zámek, Kamil Hamalčík, Jaroslav Urbaník, Milan
Michalec, p. Pešek,
fa KOWAG, TVD, FEVOS , SPS Střechy – p. Štěpančík. Děkujeme.
Pour Feliciter 2011
Dana Žálková, ředitelka školy
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Setkání s důchodci
V sobotu 27. listopadu se uskutečnilo v sále Hospůdky za lávkou tradiční setkání s důchodci.
Po hezkém kulturním vystoupení dětí ze základní a mateřské školy zahráli k tanci a poslechu Ladislav
Beran a Zdeněk Machů. Obsluhu zabezpečily členky Sdružení pro občanské záležitosti. Celá akce
proběhla v přátelském a srdečném prostředí. Společně se budeme těšit na další setkání, které
proběhne na podzim příštího roku.

Kochavec - Navštívil nás Mikuláš
V neděli 5.prosince
ve večerních hodinách navštívil
kochavecké děti svatý Mikuláš,
s andělem a čertem. Obdaroval
všech sedm dětí, které Mikuláši a
hlavně čertovi slíbily, že budou
hodné a budou
poslouchat
své
rodiče. Jestliže slib,
dodrží příští rok
Mikuláš je znovu
navštíví v opačném
případě
přijde
jenom čert.

Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš
nenavštívil
jen
kochavecké děti, ale zastavil se
samozřejmě i v Rokytnici a to při
příležitosti rozsvícení vánočního stromu
v sobotu 4.12.2010.
Mrazivé počasí pořádně řádilo a
proto si nadílku děti za své vystoupení
právem zasloužily. Zmrzlé diváky po
ohňostroji trošku rozehřálo občerstvení a
pak také cimbálová muzika Vincúch, která
hrála k tanci i poslechu v Hospůdce za
lávkou.
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Společenská kronika
Narození
Janě a Pavlu Vrbovým syn Tomáš

Sňatky

Úmrtí

Karel Malaník a Věra Vymazalová

Ludmila Jemelková

Blahopřejeme
Dne 1.2.2011 oslaví krásných 85 let života
pan Miloslav Kovařík
K jeho kulatému životnímu jubileu mu hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody
přejí děti rodinami.

Vzpomínáme
Dne 12.12.2010 jsme vzpomněli
nedožitých 100 let pana Josefa Tarabuse z Kochavce.
S láskou a úctou vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Z knihovny v Rokytnici
Vážení čtenáři, v letošním roce nám do knihovny přibylo celkem 65 knih z toho
29 knížek beletrie, 8 naučných pro mládež 14 naučných a 14 knížek pro děti. Také
jsme provedli kontrolu knižního fondu a vyřadili celkem 135 knih, které byly již staré a
opotřebované. Bylo to potřeba, jelikož knihovna má omezený počet poliček.
V knihovně máme také k dispozici tři soubory knih z krajské knihovny Františka
Bartoše, každý obsahuje přibližně 130 knih, které se postupně jednou za rok obměňují. Je stále
z čeho vybírat a proto neváhejte a přijďte si pro knihu, která vám zpříjemní zimní večery.
V pátek 10. prosince naši knihovnu navštívily děti z místní základní školy. Besedovali jsme o
lidových zvycích zimního období. Na závěr děti vystřihovaly krásné vločky, ze kterých máme
v knihovně výstavku. Přijďte se podívat!
Již teď zveme knihovnické nocležníky na pro nás v pořadí II. Noc
s Andersenem. V příštím roce to bude v pátek 25. března. Rodiče mohou děti přihlásit
do pátku 18. března 2011. Neváhejte, prostory knihovny jsou omezeny.
Závěrem bychom chtěli čtenářům i čtenářkám, malým i velkým, popřát
nádherné Vánoce, krásnou knihu pod stromečkem a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Z knihovny na Kochavci
V letošním roce přibylo v naší knihovně 38 knih. Z toho 15 knih pro
dospělé čtenáře, 2 naučné – odborné knihy, 21 knížek pro děti a mládež. Na
našem společném webu s knihovnou Rokytnicí se můžete podívat jaké knihy
v knihovně máme (www.knihovnarokytnice.wz.cz ).
Pro seniory, kteří nemohou do knihovny přijít, nabízíme donášku až do
domu. Přihlásit se můžete u knihovnice Věry Urbanové (telefonicky na obecní
úřad, nebo vzkazem).
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Pozvánky
VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ - VIGILIE
V pátek 24.12.2010
v místní kapli v 15.00 hodin

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Sportovní klub Rokytnice uspořádá ve dnech 28. a 29. prosince 2010
v sále Hospůdky za lávkou
11. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu.
Program je následující:
28.12. - 10:00 hod - turnaj mládeže do 18-ti let
17:30 hod - turnaj registrovaných – Memoriál Karla Nováka
29.12. - 15:00 hod - turnaj neregistrovaných (dvouhra, čtyřhra)
Zájemci hlaste se vždy 30 min. před začátkem jednotlivých kategorií.
Vemte si s sebou sálovou obuv, případně pálku.
Nejlepší z vás budou odměněni poháry a věcnými cenami.
Na vaši účast se těší pořadatelé.

Srdečně zveme všechny občany na

IV. Obecní ples
který se uskuteční v sobotu 26. února 2011
v sále Hospůdky za lávkou v Rokytnici.
K tanci a poslechu zahraje kapela Quatro.
Součástí plesu bude bohatá tombola a soutěž
O najlepší plesovú pálenku.
Zájemce o soutěž vyzýváme, aby vzorky své pálenky (0,5 l) dodali na obecní
úřad do čtvrtka 17.února 2011. Prosíme, o dodržení tohoto termínu. Vzorky
pálenky přinesené po 17.2.2011 nebudou zařazeny do soutěže.
Hodnocení všech vzorků proběhne v sobotu 19.2.2011 na obecním úřadě,
komisí složenou ze zástupců společenských organizací.
Deset nejlepších vzorků bude hodnoceno přímo na plese.
Bohaté občerstvení včetně zvěřinového guláše zajištěno.

Silvestrovský výšlap na Peňažnou
v pátek 31. 12. 2010
Sraz účastníků je kolem poledne na Peňažné.
Jde se za každého počasí. Připravte si dobré obutí, teplé oblečení, jídlo a
občerstvení. V případě dostatečného množství sněhu si vezměte běžky.
Výšlap není nijak organizován – kdo přijde, ten jde. Pro zájemce je odchod
z Rokytnice od bývalého skladu Prabos v 9:30 hod. Návrat se předpokládá
mezi 14 – 15 hodinou.
Pojďme na čerstvý vzduch a oslavme Silvestra společně!

Fašanky
Fašanky v příštím roce připadnou na 5.února
Tentokráte budou maskováni členové a členky Sdružení rodičů při základní a mateřské škole.
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Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2010

10. ročník

Zastavit čas v tuto vánoční chvíli,
poslouchat, jak andělé mávají křídly...
A vidět štěstí všude kolem sebe,
a cítit jak sněhová vločka zebe...

Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších a nejdůležitějších svátků v roce. V dnešní
uspěchané, upracované době, jsou svátky obdobím, kdy se u jednoho stolu sejde celá rodina.
Opomeneme-li předvánoční uklízení, pečení a nakupování, jsou Vánoce především doba pohody a
klidu. A to platí i v těžkých časech. Součástí tohoto období jsou i vánoční tradice a zvyky, které nás
provázejí odmalička, a bez kterých bychom si tyto svátky nemohli ani představit. Už odnepaměti na
Štědrý den především mladé dívky vyzvídají rozmanitým způsobem, co je v příštím roce čeká.
Pár takových méně známých zvyků si připomeneme.
Na Štědrý den se chodí třásti plotem říkajíce: Třesu, třesu mezným plotem, všeci svatí mým životem,
kde je můj milý dnes, ať mi z té strany štěkne pes.
Dívka položí při štědrovečerní večeři na každý roh stola po kousku chleba, po večeři dá si ty kousky
do punčochy pravé nohy a položí si je na noc pod pravé ucho. O kom se jí bude zdáti, toho dostane
za muže.
Jestliže dívka vezme vařeku, jde ke kurníku a udeří naň: ozve-li se napřed kohout, vdá se.
Na Štěpána svobodná dívka vysype pod okny zahrádky zrní, přiletí-li na ně vrabec, straka, vrána nebo
holub, dle toho dostane dívka ještě toho roku za muže hoferka, chalupníka, sedláka nebo pána.

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tady zase Vánoce a co nevidět budeme slavit konec starého a
počátek nového roku. V posledním čtvrtletí letošního roku jsme rozestavěli dvě významné akce, které
podstatně změnily tvář středu obce. Ve stavebních pracích, opravě silnice a úpravě koryta Rokytenky,
budeme pokračovat i v následujícím roce.
V měsíci říjnu proběhly volby do zastupitelstva obce. Chtěl bych poděkovat všem občanům
Rokytnice a Kochavce, že se voleb zúčastnili v tak hojném počtu. Je vidět, že nám není osud naší
obce lhostejný.
Jménem Sdružení nezávislých kandidátů pro spokojenou budoucnost děkuji za podporu, kterou
jste nám projevili při hlasování. Za zastupitele zvolené za toto sdružení Vám slibuji, že se budeme
snažit budovat a rozvíjet obec tak, aby ROKYTNICE byla dobrá adresa pro život a aby se občané
nemuseli za jméno Rokytnice stydět. Ještě bych rád poděkoval všem těm, kteří se mě snaží dobrou
radou, ale i dobře míněnou a podnětnou kritikou pomáhat při každodenní práci pro naši obec, tedy pro
nás všechny.
Závěrem mně dovolte, abych Vám, vážení spoluobčané popřál jménem zastupitelstva obce,
obecního úřadu i jménem svým příjemné prožití vánočních svátků. V novém roce 2011 Vám přeji
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti, jak v osobním, tak i v pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta obce
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ZO Rokytnice na svém XXXXV. zasedání, konaném dne 12.10.2010 mj.:
schválilo rozpočtová opatření
schválilo přijetí střednědobého municipálního úvěru od Komerční banky, a. s., IČ
45317054 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ: 114 07 na stavební úpravy silnice
III/49518 ve výši 1.000.000,- Kč, slovy Jedenmilionkorun, se splatností 30.9.2015,
pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 17 550,- od 31.1.2011 do 31.8.2015, dále vždy
k ultimo příslušného měsíce a poslední splátkou k 30.9.2015 v částce 17 200,- Kč,
úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 1,85 % p.a. a se zajištěním 4 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 pronájmu 4 kusů skříňových vozidel Praga V3S, včetně příslušenství, 3 kusů
čtyřkolových plechových přívěsů za PV3S a 3 kusů čtyřkolových vleček za PV3S Sboru
dobrovolných hasičů Rokytnice, na dobu do 31.12.2020. Výše pronájmu činí 100,- Kč/rok.
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení
rozhodlo poskytnutí finančního příspěvku pro Městskou nemocnici Slavičín ve výši 5.000,Kč
rozhodlo o přidělení zadání zakázky na stavební práce „přeložka vodovodu“ na akci
Stavební úpravy silnice III/49518 Rokytnice ve výši 226.604,- Kč firmě RIS – MONT s.r.o.,
Slanica 397, 763 21 Zlín – Louky
schválilo provozní řád Penzionu na Kochavci
schválilo změny Jednacího řádu Zastupitelstva obce Rokytnice
ZO Rokytnice na svém I. ustavujícím zasedání, konaném dne 10.11.2010 mj.:
schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty
určilo, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
zvolilo pana Antonína Goňu do funkce starosty obce Rokytnice
zvolilo paní Mgr. Ivu Filákovou do funkce místostarostky obce Rokytnice
zřídilo finanční a kontrolní výbor. FV bude tříčlenný, KV bude pětičlenný.
zvolilo do funkce předsedy FV pana Kamila Hamalčíka
zvolilo do funkce předsedy KV pana Ladislava Hofschneidera
zvolilo do funkce člena FV pana Ing. Josefa Šebáka a Pavla Peška
zvolilo do funkce člena KV pana Zdeňka Kostku a paní Jaroslavu Cekierovou, Věru
Slámečkovou a Evu Hyžíkovou
zřídilo osadní výbor na Kochavci. Osadní výbor bude pětičlenný.
zvolilo do funkce předsedkyně osadního výboru na Kochavci paní Petru Račákovou
zvolilo do funkce člena osadního výboru na Kochavci Vladimíra Zemka, Václava Urbana,
Jarmilu Štěpančíkovou a Gabrielu Tarabusovou
zřídilo stavební komisi. Stavební komise bude pětičlenná.
zvolilo do funkce předsedy stavební komise pana Petra Salokyho
zvolilo do funkce člena stavební komise pana Ing. Petra Pastorka, Kamila Hamalčíka,
Petra Malaníka, Jana Peška
stanovilo měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce dle
přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.
souhlasí se zaměstnáním paní Blanky Fojtíkové, jako administrativní pracovnice na
obecním úřadě v Rokytnici
schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
č. 09035043 ze dne 29.9.2010
schválilo Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi obcí Rokytnice a Marií
Kašparovou, Nová Dědina 438
ZO Rokytnice na svém II. zasedání, konaném dne 1.12.2010 mj.:
schválilo zprávu o činnosti OÚ od 26.8. do 1.12.2010
vyhlásilo veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů Obce Rokytnice v roce 2011. O
granty mohou žádat občané a občanská sdružení Obce Rokytnice a místní části
Kochavec do 31. 12. 2010 podáním žádosti na Obecním úřadě v Rokytnici.
rozhodlo, že inventury za rok 2010 budou provedeny do 31. 1. 2011
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-

-

-
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ustanovilo inventarizační a likvidační komisi ve složení Mgr. Iva Filáková, Kamil Hamalčík,
Petr Saloky, Ladislav Hofschneider, Zdeněk Kostka, Jaroslava Cekierová, Věra
Slámečková, Zbyněk Šuráň, Petra Račáková
určilo za členy inventarizační a likvidační komise v ZŠ a MŠ Rokytnice Mgr. Ivu Filákovou
a Evu Hyžíkovou
schválilo rozpočtová opatření č.4
schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu. Finanční
prostředky v tomto období budou použity ke krytí závazků roku 2010 a ke krytí provozních
nákladů v tomto období, maximálně za každý měsíc do výše 1/12 skutečných nákladů
roku 2010
schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2004,
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro
rok 2011 350,- Kč/osobu. Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
Ostatní články OZV č. 4/2004 včetně osvobození a úlev zůstávají v platnosti.
schválilo veřejnoprávní smlouvu k projednávání přestupků uzavřenou mezi Obcí
Rokytnice a Městem Brumov – Bylnice
rozhodlo o uzavření smlouvy o výkonu odborné správy lesa v lesích v majetku Obce
Rokytnice s Ing. Antonínem Gbelcem, Divnice 19, 763 21 Slavičín, od 1.1.2011 do
31.12.2015. Cena prací se zvyšuje o 25,- Kč/ha/rok.
rozhodlo o uzavření smlouvy o službě výkonného hajného v lesích v majetku Obce
Rokytnice s Ing. Antonínem Gbelcem, Divnice 19, 763 21 Slavičín, od 1.1.2011 do
31.12.2015. Cena prací se zvyšuje o 25,- Kč/ha/rok.
rozhodlo o rozšíření kontrolního výboru (KV) na 7 členů. Novými členy KV zvolilo Petra
Salokyho a Zbyňka Šuráně
schválilo cenovou nabídku na vypracování čistopisu územního plánu obce od firmy
S-projekt plus, a.s., tř. T. Bati 508, 762 73 Zlín
jmenovalo Antonína Goňu, bydlištěm Rokytnice 79, určeným zastupitelem, který bude
spolupracovat s úřadem územního plánování MěU Valašské Klobouky, na činnostech
vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, po dobu délky funkčního období zastupitelstva obce

Volné pobíhání psů
Důrazně upozorňujeme majitele psů, kteří nechávají
svá zvířata volně pobíhat po veřejných prostranstvích, že se
vystavují riziku předvolání k přestupkové komisi města
Brumov-Bylnice. Toto je POSLEDNÍ VAROVÁNÍ pro majitele
těchto psů, jejichž totožnost je všeobecně známá (jedná se o
6-8 psů). Tito psi budou při pohybu na veřejných
prostranstvích nafoceni a majitelé budou předvolání
k přestupkové komisi do Brumova-Bylnice.

Statistika obyvatel v roce 2010
Počet obyvatel v roce 2010:
Přistěhovalo se:
6
Narodilo se:
4
Odstěhovalo se:
9
Zemřelo:
10
K 21.12.2010 máme 574 obyvatel, z toho 60 dětí a 514 dospělých.
Na Kochavci žije 66 obyvatel, z toho 10 dětí a 56 dospělých a v Rokytnici žije 508 obyvatel, z toho
50 dětí a 458 dospělých.

3

Volby do zastupitelstva obce Rokytnice
Výsledky hlasování pro volby do zastupitelstva obce Rokytnice konané ve dnech 15.-16.10.2010

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

429
360
360

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

2120
255
240
231
232
239
226
235
227
235

Sdružení nezávislých kandidátů „NAŠE OBEC – NAŠI OBČANÉ“
1. Jaroslav Hýbl
2. Monika Koláčková
3. Lubomír Malaník
4. Marie Voltnerová
5. Václav Pinďák
6. Josef Mrhálek
7. Pavel Pastorek
8. Miroslava Ocelíková
9. Petr Juřenčák

286
59
38
31
28
19
52
12
14
33

„PRO ROKYTNICI SPOLEČNĚ!“
1. Pavlína Štachová
2. Petr Slováček
3. Jiří Ščuglík
4. Josef Mentlík
5. Josef Hrnčiřík
6. Miloš Bujna
7. Irena Slováčková
8. Jan Urbaník
9. Ladislav Polách

714
102
87
85
91
72
63
76
78
60

83,92 %

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

56
44
44

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

25
25
25
25
25
25
25
24
25
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78,57 %

224

Sdružení nezávislých kandidátů „NAŠE OBEC – NAŠI OBČANÉ“
1. Jaroslav Hýbl
2. Monika Koláčková
3. Lubomír Malaník
4. Marie Voltnerová
5. Václav Pinďák
6. Josef Mrhálek
7. Pavel Pastorek
8. Miroslava Ocelíková
9. Petr Juřenčák

30
3
0
3
4
3
5
6
1
5

PRO ROKYTNICI SPOLEČNĚ!“
1. Pavlína Štachová
2. Petr Slováček
3. Jiří Ščuglík
4. Josef Mentlík
5. Josef Hrnčiřík
6. Miloš Bujna
7. Irena Slováčková
8. Jan Urbaník
9. Ladislav Polách

136
19
15
16
18
15
12
13
14
14

Celkové pořadí
1. Sdružení nezávislých kandidátů pro spokojenou budoucnost

2344 HLASŮ
66,78 %

7 MANDÁTŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antonín Goňa
Iva Filáková
Kamil Hamalčík
Petr Saloky
Ladislav Hofschneider
Jaroslava Cekierová
Zdeněk Kostka

2. „PRO ROKYTNICI SPOLEČNĚ!“

850 HLASŮ
24,22 %
2 MANDÁTY

1. Štachová Pavlína
2. Josef Mentlík
3. Sdružení nezávislých kandidátů „NAŠE OBEC – NAŠI OBČANÉ“

316 HLASŮ
9,00 %

0 MANDÁTŮ

Poděkování
Slyšeli jste někdy název „Přátelé z lásky“? Je to v našem okolí sdružení rodin s invalidními a
hendikepovanými dětmi. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Vojtěchu Tarabusovi a celému
Obecnímu úřadu Rokytnice za umožnění strávit našim dětem krásné odpoledne u obecního rybníku a
za ukázku lovení ryb, které byly za potlesku dětí vráceny zpět do vody.
Přejeme všem krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku.
rodiče dětí
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Obecní úřad informuje
ZO schválilo na svém II. zasedání, dne 1.12.2010, usnesením II/34 obecně závaznou vyhlášku č.
1/2010 o poplatku za odpad. Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2011 stanovena na
350 Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č. 4/2004 včetně
osvobození a úlev zůstávají v platnosti a jsou následující:
1) Osoby s trvalým pobytem v obci Rokytnice a místní části Kochavec trvale nebo dlouhodobě
pobývající v zahraničí nebo prokazatelně bydlící v jiné obci jsou od poplatku osvobozeni. Při
pobytu v místě trvalého bydliště delším než jeden měsíc se na ně vztahuje ohlašovací a
oznamovací povinnost včetně úhrady poplatku.
2) Studentům, kteří bydlí na kolejích nebo v místě studia náleží poloviční úleva, v poměrné výši
za každý započatý měsíc pobytu na kolejích nebo v místě studia. Příslušná osoba musí
správci prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu na SŠ nebo VŠ).
3) Třetí a každé další dítě do 18 let je od poplatku osvobozené.
4) Osobám s trvalým pobytem Rokytnice č.p. 70, 72, 73, 175, 186, 189, 191 a Kochavec č.p. 68
bude poskytnuta sleva z celkové částky ve výši 30%.
5) Osobám s trvalým pobytem na č.p. 86 bude poskytnuta sleva z celkové částky ve výši 100%.
6) Poplatníkovi, který zaplatí celou výši poplatku do 31.3. příslušného roku bude poskytnuta
sleva z celkové částky ve výši 5%.
Dle článku č.7 odst.1) OZV č.4/2004 je splatnost poplatku za odpad k 30.9. příslušného roku.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/2009 až 12/2009:
Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za období 1/2009 až 12/2009
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Kontejner a uložení odpadu na skládce
Sběrný dvůr kontejnery
Celkem

216.478,95
3.237,87.783,307.498,95

Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 1/2009 až 12/2009
Nebezpečný odpad
Separovaný odpad
EKO-KOM
Elektřina SD
Celkem

29.332,30.684,- 32.970,50
8.355,35.400,50

Náklady celkem

342.899,45

Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 597 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což
znamená, že náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/09-12/09 činily
na 1 obyvatele 574,- Kč.

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu v 51. týdnu tohoto roku proběhne
ve

čtvrtek 23.12.2010.
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Činnost místních sdružení v roce 2010
je směsí různých látek, není zcela rozpustná
ani ve vodě, ani v etylalkoholu, chloroformu,
acetonu a fyziologickém roztoku. Mateří
kašička obsahuje kromě vody různé cukry,
bílkoviny,tuky, minerální látky a prakticky
všechny známé vitamíny. Skladujeme ji
v nádobách z tmavého skla při teplotě pod
bodem mrazu. Taky se může skladovat
v květovém jemně krystalickém medu, vodce
nebo becherovce. V naší republice je
k dispozici lék s obsahem mateří kašičky pod
názvem Vita-aspinol a Apiko. Využívají se
příznivé účinky kašičky na ochranu pleti, její
regeneraci a odstranění vrásek.
Pěkný konec roku a hodně štěstí
v novém roce přejí včelaři.

Včelaři
Včelaři zdraví všechny občany.
Kdybychom chtěli zhodnotit
letošní včelařskou sezónu,
není velice co chválit. Jaro
začalo pěkným dubnem,
všechno kvetlo, byla dobrá
snůška až do začátku
května. Pak se ochladilo a
deštivé počasí nedovolilo včelám opustit úl.
Zásoby z plástů mizely pro potřebu včel a
hlavně pro výživu plodu. Mladé včelky se léhly,
staré se neopotřebovávaly a tím se jim
prodlužoval život. Úly se přeplňovaly včelami a
to je situace vhodná pro vznik rojové nálady.
Právem někteří včelaři tvrdí, že měli víc rojů
než medu. Ani chovatelé matiček na tom nebyli
lépe. Mladé matičky nemohly vylétnout na
snubní lety a zůstaly neoplozené. Ty, které
vylétly, ztratily ve špatném počasí orientaci a
už se nevrátily, pak venku zkřehly a uhynuly.
To pocítili i naši včelaři, když z dvaceti
objednaných matiček dostali jen deset. Proto si
někteří vychovali matičky sami, jiní použili
matičky rojové. Teď už jsou včely zakrmené,
přeléčené proti varroáze a těší se spolu se
včelaři na další včelařský rok.
Tak jako loni a předloni i letos ztratil
náš včelařský svaz dalšího člena. Navždy nás
opustil mladý, hodný člověk, přítel Ruda
Moudřík. Pomohl mnoha lidem a nikdy nikomu
neublížil, proto byl oblíben v naší vsi a hlavně
mezi sousedy. Škoda, že zatím není nikdo, kdo
by pokračoval v jeho zálibě, která byla v jeho
rodině dlouholetou tradicí.
Jak klesá počet včelařů, tak se
zmenšuje i počet včelstev. Letos našich
jedenáct včelařů zazimovalo sto jedno
včelstvo. To je nejméně za posledních sedm
let. K tomu můžeme připočítat včelstva u
Malaníků, jejichž majitelé přešli do základní
organizace ve Štítné a nemáme o nich žádné
informace.
A teď si povíme něco o dalším, ještě
málo prozkoumaném včelím produktu a to je
mateří kašička. Hltanové žlázy včel dělnic
produkují krmnou šťávu, která má název
mateří kašička hlavně proto, že ji dostává
matička během larválního vývoje i po vylíhnutí,
Larvy dělnic jsou touto šťávou krmeny pouze
do třetího dne, a proto se pohlavně zcela
nevyvinou. Tento jev odedávna zvyšoval zájem
o mateří kašičku a její využití ve výživě a
v lékařství. Mateří kašička je hustá, smetanově
žlutá látka typické vůně a kyselé chuti. Protože

Kroužek dovedných rukou
Víte, že kroužek šití pracuje už 10 let?
Když jsme v roce 2001 začínali, sama jsem
nevěřila, že v dnešním světě počítačů, bude o
tuto činnost zájem. A už vůbec ne, že s novým
rokem se budou hlásit další děti. V našem
kroužku se za deset let činnosti vystřídalo
několik desítek dětí. Dovolte mi menší
ohlédnutí a trochu statistiky.
Návštěvnost v roce:
2001 - 21 dětí
2002 - 21 dětí
2003 - 16 dětí
2004 - 11 dětí
2005 - 14 dětí
2006 – 13 dětí
2007 - 10 dětí
2008 - 11 dětí
2009 - 9 dětí
2010 – 7 dětí
Počet dětí v kroužku se sice snižuje,
ale určitě má smysl pracovat třeba i s 5 dětmi.
Získávají zde základní návyky ruční práce
s textilními a jinými materiály,
Zhotovují zde vánoční a velikonoční ozdoby,
různé figurky, polštářky, dečky, kabelky,
chňapky, plyšová zvířátka atd.
Děti jsou velmi iniciativní a sami přicházejí
s krásnými nápady a inspirací. Tyto výtvory
často přinášejí dvojnásobnou radost, neboť
s nimi obdarovávají své nejbližší.
Kroužek dovedných rukou je otevřen
pro všechny mladší i starší děti. Vítáme zde i
děti, které si to zkusí třeba jen jednou. Přijďte
se za námi podívat do obecního domu, jsme
tam každou středu od 16 hod. Těšíme se.
Marie Pinďáková

7

naši činnost za celý rok 2009 a proběhly zde
volby funkcionářů 15tého okrsku. Dne 19. 2.
jsme byli požádáni o pomoc při čerpání vody
ze sklepa místní hospody. 7.3 jsme přiložili
ruku k dílu při obsluze na oslavě MDŽ.
Koncem března proběhl sběr kovového
odpadu. Druhého dubna jsme dovezli novou
hasičskou stříkačku, na kterou jsme obdrželi
dotaci 100 000 Kč od Zlínského kraje a 50 000
Kč zaplatila obec Rokytnice. Ve dnech 7.- 8. 5.
jsme byli jedním z 288 sborů dobrovolných
hasičů zapsaných v Guinessově knize rekordů,
kteří vytvořili rekord v dálkové dopravě vody
z Dolních Louček na nejvyšší vrchol žďárských
vrchů Devět skal. Akce trvala bezmála 7 hodin
a zúčastnilo se jí 2592 hasičů. Voda byla 63,46
km čerpána hadicovým vedením, které
protnulo 18 obcí. 25.5. se uskutečnila okrsková
soutěž, jíž jsme pořádali. Muži skončili na 3.
místě, dorostenky na místě druhém. 28.5. bez
závad prošly technickou kontrolou obě krizová
vozidla PV3S. Začátkem června bylo potřeba
vyčistit příkopy po povodni. Poslední víkend
v červnu proběhlo setkání Rokytnice ČR
2010. Zde jsme vybojovali
čtvrté místo.
Krásné první místo získaly dorostenky na
tradiční kochavecké soutěži O pohár starosty
obce Rokytnice. Muži skončili druzí. Důstojné
vysvěcení nové hasičské stříkačky proběhlo na
Anenské pouti. Opět po čtyřech letech jsme
zajišťovali soutěž o Pohár ředitelky HZS
Zlínského kraje. Letos (25. 9.) pořádala
námětové cvičení jednotka hasičů ze
Slavičína. V půlce listopadu se konala hodová
zábava, kterou jsme pořádali. 6. prosince jsme
zajišťovali Rozsvěcování vánočního stromu.
Dne 8.ledna 2011 se v sále Hospůdky
Za lávkou ve 14:00 hodin uskuteční Výroční
Valná Hromada.
Co říci závěrem, je vidět že i
dobrovolní hasiči mají nabitý celoroční
program, ať už jsou to různé závody, soutěže,
brigády nebo společenské akce. Pevně
věříme, že rok 2011 bude pro náš sbor
úspěšný alespoň jak ten minulý. Přejeme Vám
všem pevné zdraví, hodně štěstí, lásky,
pohody, spokojenosti a osobních úspěchů.
Výbor SDH

Sbor pro občanské záležitosti
Členky našeho sboru navštívily v
letošním roce starší spoluobčany u příležitosti
jejich životních jubilejí a předaly jim od
obecního úřadu malý dárek, přivítaly do života
jednoho občánka. Další tři narozené děti
budeme vítat v lednu příštího roku.
V sobotu 27.listopadu se sešli senioři
na tradičním setkání v Hospůdce za lávkou,
kde jsme se jim postaraly o malé občerstvení.
Přejeme
všem
krásné
prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a
pohody v novém roce.
Elena Saňáková, předsedkyně SOZ

Český červený kříž
Tak máme další rok téměř za sebou.
Jak moc byl pro koho úspěšný musí zhodnotit
každý sám. Naše organizace pořádala letos
tradiční fašanky za účasti 22 členek.
Zajišťovaly jsme zdravotní dozor na akcích OÚ
a SDH. V květnu jsme se přidaly ke sbírce na
pomoc postiženým povodněmi. Děkujeme
občanům a obecnímu úřadu za pomoc a odvoz
vybraných věcí do Zlína na ústředí ČČK.
V sobotu 19.6. jsme pořádaly taneční
zábavu se skupinou Street 69. V neděli 24.10
jsme
vyrazily
do
Slováckého
divadla
v Uherském Hradišti na hru Probuzení jara.
Ve čtvrtek 28.10. proběhla přednáška MUDr.
Fabíka z Brna na téma Léčba chronických
civilizačních chorob.
Srdečně zvu všechny členky na
Výroční členskou schůzi, která se bude konat
v úterý dne 28.12.2010 ve Společenském
domě č. 41 se začátkem ve 14.00 hodin.
Na závěr Vám přeju veselé Vánoce a
šťastný nový rok.
Blanka Machalová,předsedkyně

Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte, abychom Vás při
příležitosti konce roku seznámili
s činností
kolektivu
sboru
dobrovolných hasičů v uplynulém
roce. I v letošním roce byla naše
snaha udržet a zvelebit to, co jsme
v minulých letech vybudovali. Stává
se již nepříjemným pravidlem, že každý rok
jsme nuceni odstraňovat technické závady na
hasičské technice. Na „ruce“ byla repasována
převodovka, na staré hasičské stříkačce PS 12
musela být opravena olejová vana. Prvním
oficiálním setkáním pro nás byla VVH SDH
Rokytnice dne 22. 1. 2010, zde jsme shrnuli
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Súči a Šanově. V létě jsme již tradičně odjeli
reprezentovat naši obec do Rokytnice nad
Rokytnou, kde se mužstvo probojovalo až do
finále. Toto finále jsme hráli s Rokytnicí u
Přerova a po nerozhodném výsledku 2:2 došlo
na penaltový rozstřel, který jsme prohráli 5:4.
Ale i tak 2. místo v tak silně obsazeném turnaji
nás může těšit.
V nadcházejícím roce nás čeká
nelehký úkol. Musíme zajistit zdárný průběh
setkání Rokytnic, které se bude konat v naší
obci. Jakékoliv aktivní spolupráci se bránit
nebudeme, ba naopak ji vřele přivítáme.
V letošní fotbalové sezóně máme
pouze mužstvo mužů. Po podzimní části
přezimujeme na 12 místě s 15 body, ale pouze
2 body nás dělí od 6 příčky v tabulce. Soutěž
je velmi vyrovnaná, a tak v jarní části sezóny
bude záležet na každém zápase. Mužstvo
přípravky se dočasně zrušilo pro nedostatek
hráčů stejné věkové kategorie.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat
za obětavou práci v naší TJ. Taktéž věřím, že
spolupráce s ostatními složkami v obci bude i
nadále na dobré úrovni a to nám pomůže
udržovat dobré jméno naší TJ.
Výbor TJ Sokol Rokytnice přeje všem
spoluobčanům krásné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti v roce 2011.
Jiří Zoller, předseda

Stolní tenis
SK ROKYTNICE – stolní tenis
V sezoně 2009 / 2010
se umístila naše družstva
v regionálních soutěžích okresu Zlín takto:
-SK Rokytnice „A“- RS 2.tř.- 2.místo-57 bodů
/postup do RS 1.tř/
-SK Rokytnice „B“- RS 4.tř.- 3.místo-66 bodů
/postup do RS 3.tř./
26.června 2010 se zástupci našeho
sportovního klubu zúčastnili turnaje ve stolním
tenisu v Rokytnici nad Rokytnou, konaném
v rámci 37.ročník Setkání Rokytnic.
V hlavní soutěži tříčlenných družstev
(celkem 8 ze tří Rokytnic) vybojovalo naše
družstvo „A“ (Zdeněk Bureš, Ivo Petrů, ing.
Vlastimil Bureš) celkové 2. místo, když svou
základní skupinu vyhrálo. Družstvo „B“
(Jaromír Fojtů, Jiří Ščuglík st.,Jana Burešová)
obsadilo v základní čtyřčlenné skupině 3.místo
a do dalších bojů už nezasáhlo.
Do sezony 2010/2011 jsme přihlásily
obě družstva a těsně před polovinou soutěže si
vedou takto:
- SK Rokytnice „A“- RS 1.tř. -10.místo
- SK Rokytnice „B“- RS 3.tř. -10.místo
Koncem roku uspořádá SK Rokytnice
11.ročník Vánočního turnaje pro mládež,
registrované a neregistrované hráče o věcné
ceny.
V současné době má SK 23 členů (2
ženy, 19 mužů, 2 žáci), z toho 17 je
registrovaných.
Za dobu své existence se klub stal
nedílnou součástí sportovní činnosti v naší
obci. Pomáhá také při kulturně-společenských
akcích (Fašanky, Peňažná, zábavy aj.)
Výkonný výbor SK Rokytnice děkuje
všem členům i činovníkům klubu za dosavadní
práci a přeje jim i všem spoluobčanům do
nového roku 2011 vše nejlepší, hodně zdraví a
mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda

Klub důchodců
Kdo že to šel kolem nás
na
„čtyřicet
jedničku“
–
Důchodkyně ?!
Ale kdepak, to v žádném případě,
to jsou „rychlochodkyně“ Vždyť
tomu nelze ani věřit, co všechno v letošním
roce zase stihly. Co se týká pečení již pro nás
tradičních koláčků a frgálů, tak jsme skutečně
„rychlotvůrkyně“. Dívky „parostroji“ naší členky
Jaroslavy Moudříkové jsme byly přímo
exklusivní pekárna. A proto chci Tobě, milá
Slávečko, touto cestou za všechno poděkovat,
popřát hodně zdraví a opět pozvat mezi nás.
Vždyť v započatém díle je nutno pokračovat,
aby se vůz naložený lopotnou prací dotáhnul
do konce.
Svou činnost Klub důchodců zahájil
letos 14.1.2010 v našem Společenském domě
v 1. poschodí. Je to krásná místnost, dnes už
komfortně zařízená. Přišel nás pozdravit i náš
starosta pan Antonín Goňa a povzbudil nás
pěkným projevem.
Dne 6. května jsme společně oslavily
Svátek matek s dětmi naší školy „družinky“.
Přednesly básničky, krásně zazpívaly a všem
nám předaly malé květináčky i s rostoucí

TJ Sokol
Vážení spoluobčané a
sportovní přátelé, dovolte mi,
abych Vás ve stručnosti seznámil
s činností
naší
TJ
Sokol
Rokytnice. Členové naší TJ
odpracovali spoustu hodin při
údržbě sportovně-kulturního areálu. Jako
každoročně, tak i letos jsme se podíleli na
přípravách 10.ročníku mezinárodního setkání
na Peňažné. Dále jsme uspořádali Anenskou
pouť včetně memoriálu Františka Baklíka.
Zúčastnili jsme se fotbalového turnaje v Horné
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Rybáři

květinkou. Vše pod vedením paní učitelky
Nádvorníkové, bylo to moc milé a všem
srdečný dík.
Abychom byly duchem ještě mladší –
14.7. jsme plavbou po Baťově kanále opět
trénovaly své mořeplavecké dovednosti. Chtěly
jsme se vzdálit za hranice naší vesnice, rády
jsme nasedly na plavidlo, které nás unášelo
svým vytýčeným korytem. Jelikož jsme musely
uklidnit naše žaludky, strávily jsme zbytek
našeho výletu v Luhačovicích.
5.8. v prázdninovém čase jsme tábořily
u rybníka na rybářské chatě. Měly jsme
společné pohoštění, napečené různé dobroty a
taky přípitek. Vše ve své režii. Velký dík patří i
naší předsedkyni paní Slávce Ščučínské spolu
s druhou Slávkou Moudříkovou a také
rybářskému spolku – co vše nám společně
připravili - velký dík.
10.9. jsme se v režii Nadace Jana Pivečky
zúčastnily zájezdu do Dubnice. Kde jsme
prošly zdravotnickou osvětou a tak jsme se
seznámily s prevencí, průběhem i léčení „
Diabetes mellitus“, to je lidově řečeno
„cukrovka“. Kdy lidé touto nemocí postižení
nemají správnou tvorbu inzulinu a jejich
osobnost si s tím neví rady a musí se léčit. Co
z toho může vzniknout, nám předvedly na
snímcích a to s námi doslova otřáslo.
A teď ta radostnější část.
29.9. jsme si daly sraz u Hugona. Objednaly
jsme si dobré jídlo a pití a přitom jsme
hodnotily naši činnost a plánovaly co ještě
tento rok musíme stihnout. Bylo toho hodně,
ale nám to činí radost a rády se scházíme.
A za toto všechno děkujeme zástupcům naší
obce, kteří nám vychází vstříc.
Leč – bohužel – potkala nás i smutná
událost. V našem klubu zůstává jedna židle
prázdná – stále. Opustila nás po těžké nemoci
naše členka Liduška Jemelková. Všichni, kdo
jste ji znali a měli rádi – chvilečku se zastavte a
věnujte jí tichou vzpomínku. Čest její památce!
Náš klub jí děkuje za všechny pěkné chvilky,
které jsme společně prožily.
A protože opět se přiblížil čas adventní a po
něm přijdou Vánoce.

Místní skupina má 23 členů. 19 členů
je z Rokytnice 3 jsou již v
důchodovém věku a 4 členové
jsou ze Šanova. Uplynulém roce
jsme se starali o svěřený revír,
který se skládá z revíru
Rokytenka. Ten slouží jako
lovný revír kde se provozuje
sportovní rybolov. Šanovský levý, pravý potok
a veškeré přítoky jsou chovné. V letošním roce
se slovilo v Šanovském levém a pravém
potoce pouze 156 ks pstruha potočního z 10
000 ks vysazeného plůdku. Tady je vidět tlak
predátorů (Volavky) na tento revír. Po slovení
se opět do tohoto revíru se vysadilo 10 000 ks
plůdku pstruha potočního. Do lovného úseku
se letos vysadilo 300 ks pstruha potočního. Na
veškerých revírech v roce 2010 místní skupina
rybářů odpracovala celkem 305 brigádnických
hodin. Z toho 180 hodin obnova + oprava
splávků, 75 hodin úklid odpadků kolem toků a
přilehlých ploch, 40 hodin slovování a 10 hodin
výsadba rybí osádky. Na závěr chci všem
popřát do přicházejícího roku 2011, krásné
chvíle prožité u našich revírů.
S pozdravem Petrův zdar přeje
aktivista Martin Mrhálek

Myslivci
Přátelé přírody, vážení vlastníci půdy,
rád bych po uplynutí jednoho roku Vás
informoval o dění našeho mysliveckého
sdružení. V našem sdružení se nic nezměnila
k lepšímu. Nadále v katastru obce není nic
obseto, jen pozvolna přibývá ohrazených
pozemků a ubývá přirozené potravy pro zvěř.
Myslivcům
přibývá
více
starostí
s přikrmováním zvěře, budováním vlastních
políček. Vypěstovali jsme kolem 80q řepy,
pracně sehnali krmiva, odpady obilí a kukuřice
z Jižní Moravy za nemalé peníze. Vynaložené
náklady se nám promítají pouze u srnčí zvěře.
Během roku jsme střelili 5 divočáků, a 1 jelena.
Na honu jsme střelili symbolicky do tomboly do
tomboly 2 zajíce, 1 lišku, žádného bažanta,
kteří se nám úplně vytratili. Opravili jsme a
vybudovali na myslivecké chatě přístřešek, do
budoucna plánujeme na chatě vybudovat
přístavek na spaní a vybudováním studny
zajistit pitnou vodu. Chtěl bych poděkovat
našim mladým členům, hlavně předsedovi za
kladný přístup k činnosti našeho sdružení.
Všem občanům, obecnímu úřadu i
našim členům přeji radostné Vánoce, hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce.
Miroslav Hamalčík, myslivecký hospodář

Chci jen říct:
Zastavme se na okamžik,
vždyť život je jen mžik
a prožijme ty krásné chvíle vánoční,
v radosti a duševní hojnosti.
Však těch těžkých chvil byly a bude dosti,
vždyť na tomto světě jsme jen hosti.
Za náš klub všem hodně zdraví
přeje Marie Šuráňová
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Zprávy ze školy
….......Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé..........
„ Jen jednou za rok přijdou Vánoce, jen jednou za rok se malý sněhem
zachumelený stromeček promění v zářící světýlko tichého lidského štěstí. Jen
jednou za rok jsou lidská srdce tak blízko sebe , že jedno druhé uslyší....“
Nastal čas vánoční, děti jsou nedočkavé a těší se, co jim ten Ježíšek letos
nadělí, dospělí ještě trochu zmatkují a snaží se vše dohnat, kapr je ve vaně,
domov provoněný vanilkou a skořicí, vše je nazdobené a přichystané na ten
nejkrásnější svátek v roce – Vánoce. Lidé mají za sebou vánoční shon a už se
těší na tu pohodu , kdy se všichni sejdou u štědrovečerního stolu a zároveň
doufají, že ty letošní svátky vánoční budou opravdu bílé...
Jak ten čas letí , tak zase po roce máme tu Vánoce ,ale já bych Vás ráda
v krátkosti seznámila s našimi aktivitami od října do prosince.
„Mámo, táto , draci letí....“ - 12. října dopoledne proběhla na poli pod lesem oblíbená „Drakiáda“.
Malí školáčci si draky vyrobili sami a starší žáci si je přinesli z domu . I když vítr mnoho nefoukal, draci
létaly „ až do oblak“.
Ve středu 14. října se jako každoročně uskutečnil na školní zahradě za krásného slunného počasí
„ uvítací táborák“. Děti si zasportovaly, zahrály fotbal a rodiče si při opékání špekáčků sdělovali
zážitky o svých dětech z prvních týdnů nového školního roku a v příjemné atmosféře si poseděli u
ohně.
V měsíci říjnu začala naše škola realizovat projekt „ INOVACE PRO KVALITNÍ VÝUKU“ v rámci
projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.
19. listopadu navštívila naše a šanovská škola Malou scénu ve Zlíně. Všechny děti přišly do školy a
školky svátečně oblečené a těšily se na představení „Ferda Mravenec“. Prostory tohoto divadélka jsou
útulné a působily na nás velmi příjemně. I když pohádku znají všichni - jak malí , tak i velcí diváci
z televizních večerníčků, přesto nás divadélko nadchlo. Malá scéna, pět herců a představení jako
v Národním divadle. Výkony umělců jsme odměnili dlouhotrvajícím potleskem a všichni se již těšíme
na další „ divadelní výlet“.
V sobotu 27. listopadu naši malí i velcí žáci vystoupili pro zdejší seniory. Na úvod se předvedly
děti mateřské školy básněmi a písněmi, na závěr si zatančily na veselou skladbičku „....Já jsem
smíšek......“. Školáci si připravili dramatizaci pohádek „Budka“ a „O kůzlátkách “.Věřím, že se jejich
veselé vystoupení líbilo.
Na páteční dopoledne 3. prosince si připravil besedu s žáky základní školy pan Dřevojánek –
pracovník Dětského dopravního hřiště v Malenovicích. Probíral se školáky pravidla silničního provozu
z hlediska chodce a cyklisty. Všichni žáci si mohou ověřit své znalosti pomocí předběžného
dopravního testu. Při splnění daných podmínek pak mají možnost získat v příštím roce „Průkaz
cyklisty“.
Rozsvěcování vánočního stromku se letos uskutečnilo v sobotu 4. prosince. Děti se předvedly
společným pásmem básní, písní a koled se zimní, mikulášskou a vánoční tematikou. Mikuláš se
dětem odměnil tím, že přišel ochotně ve své plné kráse i s celou svou družinou za námi a všechny
účinkující odměnil dárky. Snad se i vystoupení našich účinkujících líbilo a zaslouží si velkou pochvalu
za to, že v tak mrazivém počasí nám „nezamrzlo zpívání ani recitování “.
S koledami vystoupí žáci základní školy v místní kapli ještě i na Štědrý den.
V úterý 7. prosince to u nás na škole vonělo medem, skořicí i hřebíčkem .
Uhádnete proč? Děti si zahrály na cukráře a dopoledne zasvětily pečení perníků
a voňavé pohodě. Mateřáci i školáci si těsto sami rozváleli, vykrojovali z něj různé
tvary a sázeli je na plech. Za pomocí paní kuchařky stihli perníčky nejen upéci, ale
zrovna i nazdobit a odpoledne se pochválili svými dobrůtkami také maminkám.
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Dne 8. prosince navštívili naši „páťáci“ akci „Tvořivé dílny “ na ZŠ Slavičín - Vlára. Měli tak nejen
možnost seznámit se s prostředím navazujícího stupně vzdělávání, ale také i možnost si vyzkoušet
práci ve skupině s žáky 5. ročníků jiných škol, plnit úkoly pomocí interaktivní tabule, posoudit své
znalosti s jinými a nakonec si vyrobit vánoční ozdoby ve zdejší keramické dílně.
Za vlídné přijetí i za organizaci děkujeme všem o nás pečujícím pedagožkám.
Páteční dopoledne 10.12. bylo pro školáky lákavé návštěvou místní knihovny.
Beseda s paní Fojtíkovou tentokrát probíhala na téma : „Vánoční lidové tradice“.
Děti se v prostředí knihovny cítily dobře. Předčítáním se dozvídaly o Vánocích a o
lidových obyčejích v tento vánoční čas. Každý školák si nakonec odnesl nejen
zážitky z „besedování“ , ale i obrázky s vánočně laděnými motivy.
Všichni už se nyní těšíme na další návštěvu , paní Fojtíková a děkujeme!!!
A na středu 22. prosince jsme připravili pro celou školu „vánoční besídku“. Ráno si malí i větší
trochu zasoutěžili a venku užívali sněhové nadílky. Mezitím přišel do školy Ježíšek, který nadělil
dětem spoustu dárků. Jak zazvonil zvoneček, všichni se rozutekli pod stromeček, kde na školáky
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 všechny děti Základní školy a mateřské školy v Rokytnici a za celý pracovní kolektiv bych Vám
ráda popřála, ať jsou letošní bílé Vánoce těmi nejkrásnějšími a do nového roku hodně štěstí ,
protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné, hodně smíchu, protože je ho třeba a hodně lásky,
protože bez té se žít nedá.

Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za
celoroční spolupráci.
Dále děkuji za sponzorské dary, z nichž byly zakoupeny vánoční dárky
pro děti: REA- Zámek, Kamil Hamalčík, Jaroslav Urbaník, Milan
Michalec, p. Pešek,
fa KOWAG, TVD, FEVOS , SPS Střechy – p. Štěpančík. Děkujeme.
Pour Feliciter 2011
Dana Žálková, ředitelka školy
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Setkání s důchodci
V sobotu 27. listopadu se uskutečnilo v sále Hospůdky za lávkou tradiční setkání s důchodci.
Po hezkém kulturním vystoupení dětí ze základní a mateřské školy zahráli k tanci a poslechu Ladislav
Beran a Zdeněk Machů. Obsluhu zabezpečily členky Sdružení pro občanské záležitosti. Celá akce
proběhla v přátelském a srdečném prostředí. Společně se budeme těšit na další setkání, které
proběhne na podzim příštího roku.

Kochavec - Navštívil nás Mikuláš
V neděli 5.prosince
ve večerních hodinách navštívil
kochavecké děti svatý Mikuláš,
s andělem a čertem. Obdaroval
všech sedm dětí, které Mikuláši a
hlavně čertovi slíbily, že budou
hodné a budou
poslouchat
své
rodiče. Jestliže slib,
dodrží příští rok
Mikuláš je znovu
navštíví v opačném
případě
přijde
jenom čert.

Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš
nenavštívil
jen
kochavecké děti, ale zastavil se
samozřejmě i v Rokytnici a to při
příležitosti rozsvícení vánočního stromu
v sobotu 4.12.2010.
Mrazivé počasí pořádně řádilo a
proto si nadílku děti za své vystoupení
právem zasloužily. Zmrzlé diváky po
ohňostroji trošku rozehřálo občerstvení a
pak také cimbálová muzika Vincúch, která
hrála k tanci i poslechu v Hospůdce za
lávkou.
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Společenská kronika
Narození
Janě a Pavlu Vrbovým syn Tomáš

Sňatky

Úmrtí

Karel Malaník a Věra Vymazalová

Ludmila Jemelková

Blahopřejeme
Dne 1.2.2011 oslaví krásných 85 let života
pan Miloslav Kovařík
K jeho kulatému životnímu jubileu mu hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody
přejí děti rodinami.

Vzpomínáme
Dne 12.12.2010 jsme vzpomněli
nedožitých 100 let pana Josefa Tarabuse z Kochavce.
S láskou a úctou vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Z knihovny v Rokytnici
Vážení čtenáři, v letošním roce nám do knihovny přibylo celkem 65 knih z toho
29 knížek beletrie, 8 naučných pro mládež 14 naučných a 14 knížek pro děti. Také
jsme provedli kontrolu knižního fondu a vyřadili celkem 135 knih, které byly již staré a
opotřebované. Bylo to potřeba, jelikož knihovna má omezený počet poliček.
V knihovně máme také k dispozici tři soubory knih z krajské knihovny Františka
Bartoše, každý obsahuje přibližně 130 knih, které se postupně jednou za rok obměňují. Je stále
z čeho vybírat a proto neváhejte a přijďte si pro knihu, která vám zpříjemní zimní večery.
V pátek 10. prosince naši knihovnu navštívily děti z místní základní školy. Besedovali jsme o
lidových zvycích zimního období. Na závěr děti vystřihovaly krásné vločky, ze kterých máme
v knihovně výstavku. Přijďte se podívat!
Již teď zveme knihovnické nocležníky na pro nás v pořadí II. Noc
s Andersenem. V příštím roce to bude v pátek 25. března. Rodiče mohou děti přihlásit
do pátku 18. března 2011. Neváhejte, prostory knihovny jsou omezeny.
Závěrem bychom chtěli čtenářům i čtenářkám, malým i velkým, popřát
nádherné Vánoce, krásnou knihu pod stromečkem a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Z knihovny na Kochavci
V letošním roce přibylo v naší knihovně 38 knih. Z toho 15 knih pro
dospělé čtenáře, 2 naučné – odborné knihy, 21 knížek pro děti a mládež. Na
našem společném webu s knihovnou Rokytnicí se můžete podívat jaké knihy
v knihovně máme (www.knihovnarokytnice.wz.cz ).
Pro seniory, kteří nemohou do knihovny přijít, nabízíme donášku až do
domu. Přihlásit se můžete u knihovnice Věry Urbanové (telefonicky na obecní
úřad, nebo vzkazem).
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Pozvánky
VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ - VIGILIE
V pátek 24.12.2010
v místní kapli v 15.00 hodin

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Sportovní klub Rokytnice uspořádá ve dnech 28. a 29. prosince 2010
v sále Hospůdky za lávkou
11. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu.
Program je následující:
28.12. - 10:00 hod - turnaj mládeže do 18-ti let
17:30 hod - turnaj registrovaných – Memoriál Karla Nováka
29.12. - 15:00 hod - turnaj neregistrovaných (dvouhra, čtyřhra)
Zájemci hlaste se vždy 30 min. před začátkem jednotlivých kategorií.
Vemte si s sebou sálovou obuv, případně pálku.
Nejlepší z vás budou odměněni poháry a věcnými cenami.
Na vaši účast se těší pořadatelé.

Srdečně zveme všechny občany na

IV. Obecní ples
který se uskuteční v sobotu 26. února 2011
v sále Hospůdky za lávkou v Rokytnici.
K tanci a poslechu zahraje kapela Quatro.
Součástí plesu bude bohatá tombola a soutěž
O najlepší plesovú pálenku.
Zájemce o soutěž vyzýváme, aby vzorky své pálenky (0,5 l) dodali na obecní
úřad do čtvrtka 17.února 2011. Prosíme, o dodržení tohoto termínu. Vzorky
pálenky přinesené po 17.2.2011 nebudou zařazeny do soutěže.
Hodnocení všech vzorků proběhne v sobotu 19.2.2011 na obecním úřadě,
komisí složenou ze zástupců společenských organizací.
Deset nejlepších vzorků bude hodnoceno přímo na plese.
Bohaté občerstvení včetně zvěřinového guláše zajištěno.

Silvestrovský výšlap na Peňažnou
v pátek 31. 12. 2010
Sraz účastníků je kolem poledne na Peňažné.
Jde se za každého počasí. Připravte si dobré obutí, teplé oblečení, jídlo a
občerstvení. V případě dostatečného množství sněhu si vezměte běžky.
Výšlap není nijak organizován – kdo přijde, ten jde. Pro zájemce je odchod
z Rokytnice od bývalého skladu Prabos v 9:30 hod. Návrat se předpokládá
mezi 14 – 15 hodinou.
Pojďme na čerstvý vzduch a oslavme Silvestra společně!

Fašanky
Fašanky v příštím roce připadnou na 5.února
Tentokráte budou maskováni členové a členky Sdružení rodičů při základní a mateřské škole.
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