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Po svatém Janu Husi, šelma sedlák, který srpy nebrousí.
Prší-li na sv. Prokopa, promokne, kde která kopa.
Do sv. Kiliána kolik pšenice urostlo, tolik už ho ostane.
Když na Markytu prší, neurodí se ořechy.
Sv. Markyta za každý plot vysype měch much.

Prázdniny jsou konečně tady a s nimi letní tropické dny. Ne každý z nás je tráví u vody nebo
v klimatizované místnosti. Někteří proto vychází ven až v pozdních večerních hodinách.
Horké a suché počasí nevyhovuje hlavně zahrádkářům. Nejenže je trápí horko a sucho, ale také různá havěť.
Naši předkové neměli možnost koupit si prostředky na škůdce. Většinou se řídili osvědčenými „babskými radami“
a také pověrami:
Aby krtice na lukách neryly, má hospodář (před velikým pátkem) na každou louku třikráte cepem,
neohlížeje se, uhoditi.
Když pacholek přiváží první fůru obilí do stodoly, hospodyně ho zastaví před vraty a zeptá se ho třikráte:
Co vezeš? Pacholek odpoví: „Kamení myším“, aby myši obilí ve stodole nežraly. Když se první fůra obilí do
stodoly přiveze a skládá, nemluví se, pak myši obilí nežerou.
Když hospodář seje obilí, dá si ho hrsť do huby a podrží je v hubě po celé setí s nikým nemluvě, aby mu
na ně vrabci nechodili.
Aby housenky zelí neožíraly, pokrop hlavatici, než ji sázeti budeš, březovou vodou. Jest zkušeno, že
housenky takové zelí nikdy nepožíraly.
Aby myší ve stodole nebylo, vezmi nový hrnec s pokličkou, uvař v něm česneku, řimbaby a listí
jasanového, aby z toho pára nevyšla a pokrop ve stodole, než budeš mandele voziti, tou vodou, a ostatek i
s hrncem tam zakopej.
Moravský lid; F. Bartoš, 1892

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s prací zastupitelstva obce a obecního úřadu v prvním pololetí
letošního roku. Zastupitelstvo obce se sešlo na svých zasedáních celkem čtyřikrát. Těchto veřejných zasedání se
zúčastnilo 10 občanů. V tomto období zasedal třikrát finanční výbor, jedenkrát kontrolní výbor a stavební komise
provedla 12 místních šetření. V oblasti kulturně společenské jsme připravili VIII. Obecní ples, oslavu MDŽ,
stavění a kácení máje. Na Kochavci jsme uspořádali lyžařské závody na běžkách Kochavecká 18.
V období od ledna do června 2015 jsme měli vesměs neinvestiční vydání. Za zimní údržbu místních
komunikací jsme zaplatili 130 198,- Kč. Zakoupili jsme lesní pozemky o výměře více než 4 hektary za cenu
288 500,- Kč. Od tří vlastníků jsme vykoupili nebo směnili dvanáct pozemků pod místní komunikací Na Kochavec.
Do společenského sálu v Penzionu na Kochavci jsme pořídili kuchyňskou linku včetně spotřebičů, vše za 89 319,Kč. V elektronické dražbě nemovitosti jsme za 96 000,- Kč vydražili pro obec rodinný dům čp. 199 i s pozemky.
V měsíci červnu proběhla obnova a doplnění dopravního značení na místních komunikacích za celkem 34 457,Kč. V současné době provádí odborná firma stavební práce spojené s vysušením zdiva v přízemí Společenského
domu čp. 41. Dále připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci obecního rozhlasu jak v Rokytnici, tak i na
Kochavci.
Závěrem mně dovolte, abych Vám popřál příjemně prožitou dovolenou a školákům hezké prázdniny.
Antonín Goňa, starosta
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Změna Územního plánu Rokytnice
Obecní úřad informuje občany a všechny vlastníky nemovitostí, že na začátku prosince bude zahájeno
pořízení první změny územního plánu. Hlavním obsahem změny územního plánu bude jeho zákonná aktualizace,
která se provádí nejpozději do 4 let od nabytí jeho účinnosti.
Tímto žádáme občany obce a vlastníky nemovitostí, kteří mají jakékoliv připomínky k územnímu plánu naší obce,
aby se již v této době začali se svými požadavky obracet na obecní úřad v Rokytnici.
Připomínky a podněty podávejte písemnou formou, následně budou jednotně předány pořizovateli našeho
územního plánu, kterým je MěÚ Valašské Klobouky k zapracování a zákonnému projednání.
ZO Rokytnice na svém V. zasedání, konaném dne 27.3.2015 mj.:
-

-

rozhodlo o prodeji nemovitosti: Rodinný dům na pozemku p.č. st. 199, hospodářská budova na pozemku
p.č. 290/5, studna, trvalé porosty, venkovní úpravy, pozemek p.č. st.199 o výměře 427 m 2 a pozemek p.č.
290/5 o výměře 531 m2 za cenu 560 000,- Kč
schválilo grant na rok 2015 pro SK Rokytnice ve výši 14 000,- Kč
schválilo grant na rok 2015 pro TJ Sokol Rokytnice ve výši 55 000,- Kč
schválilo grant na rok 2015 pro ČČK Rokytnice ve výši 8 000,- Kč
schválilo grant na rok 2015 pro Klub důchodců Rokytnice ve výši 6 000,- Kč
schválilo grant na rok 2015 pro SRPŠ Rokytnice ve výši 12 000,- Kč
schválilo grant na rok 2015 pro Český svaz včelařů ve výši 3 000,- Kč
grant na rok 2015 pro Kroužek dovedných rukou Rokytnice ve výši 2 000,- Kč
schválilo grant na rok 2015 pro Myslivecké sdružení Rokytnice ve výši 10 000,- Kč
schválilo neinvestiční příspěvek na provozní výdaje ve výši 170.000,- Kč příspěvkové organizaci Základní
a mateřská škola Rokytnice, okres Zlín
schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2015
schválilo Zápis z provedených inventur majetku, závazků a pohledávek v Obci Rokytnice, včetně soupisu
vyřazených věcí ke dni 31.12.2014
schválilo zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne 28.1.2015
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce spojené s vysušením budovy čp. 41
za cenu 30 855,- Kč
ZO Rokytnice na svém VI. zasedání, konaném dne 22.5.2015 mj.:

-

-

-

-

-

schválilo odprodej části pozemku p.č. 3/7 o výměře 399 m 2 za cenu 32 080,- Kč (areál bývalého JZD)
schválilo rozpočtová opatření č.1/2015
schválilo Dodatek č. 2 smlouvy č. O/0155/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č.111/1994 Sb. O silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, na území zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou
rozhodlo o směně pozemku p.č. 2202 o výměře 828 m², vlastník Obec Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21
Slavičín za pozemek p.č. 2218/65 o výměře 147 m², pozemek p.č. 2218/66 o výměře 45 m², pozemek
p.č. 2218/93 o výměře 36 m², pozemek p.č. 2218/94 o výměře 64 m², pozemek p.č. 2218/95 o výměře 32
m², pozemek p.č. 2218/96 o výměře 21 m², část pozemku p.č. 485/29 o výměře 16 m², část pozemku p.č.
495 o výměře 19 m² a část pozemku p.č. 496 o výměře 0,47 m²
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 2218/31 o výměře 171 m², pozemku p.č. 2218/68 o výměře 57 m² a
pozemku p.č. 2218/134 o výměře 7 m² (pozemky pod MK Na Kochavec)
schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330033419/02 mezi smluvními stranami: Obec
Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a E.ON, Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice
souhlasilo s realizací projektu: „Místní akční skupina – i to je cesta ke kompostování“ a schválilo
poskytnutí příspěvku ve výši 17 630,- Kč k úhradě vlastního podílu příjemce na nákup 65 kusů 900 l
kompostérů
souhlasilo s nabídkou firmy Envipartner, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno na zpracování „Digitalizace
povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému“ (rekonstrukce rozhlasu)
pověřilo starostu obce účastí na elektronické dražbě nemovitosti dle dražební vyhlášky č.j. 177 Ex
7720/13 – 246, která se koná dne 4.6.2015 v 10:00 hodin. ZO pověřilo starostu vydražením předmětu
dražby – stavba rodinný dům č.p. 199 na pozemku p.č. st. 40, pozemek p.č. 46 a pozemek p.č. 940/2 až
do výše 100 000,- Kč.
2/2015

2

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
2/2015

-

15.ročník

schválilo Nařízení obce č.1/2015, kterým se vydává Tržní řád
souhlasilo s obnovou a doplněním dopravního značení v obci dle cenové nabídky firmy NVB LINE s.r.o.,
Cukrovar 716, 768 21 Kvasice ve výši 34 457,- Kč
rozhodlo o zakoupení ½ lesního pozemku p.č. 1862 o výměře 2421 m 2 a ½ lesního pozemku p.č. 1863
o výměře 1410 m2
ZO Rokytnice na svém VII. zasedání, konaném dne 23.6.2015 mj.:

-

-

-

-

-

-

vzalo na vědomí Zprávu č. 71/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok
2014
schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2014 bez výhrad
schválilo hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizace
(sídlo: Rokytnice 100, 763 21 Slavičín, IČO 70981582) za rok 2014 ve výši 46 881,19 Kč, zisk bude
převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ
schválilo účetní uzávěrku Obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín za rok 2014
schválilo účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín, příspěvková organizace,
Rokytnice 100, 763 21 Slavičín za rok 2014
projednalo závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko za rok 2014
projednalo závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bojkovsko za rok 2014
udělilo výjimku Základní škole a mateřské škole Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizaci, Rokytnice
100, 763 21 Slavičín dle § 6 školského zákona
rozhodlo o směně pozemku p.č. 2172/17 o výměře 933 m², vlastník Obec Rokytnice, Rokytnice 58, 763
21 Slavičín za pozemek p.č. 2218/62 o výměře 30 m², pozemek p.č. 2218/75 o výměře 405 m² a
pozemek p.č. 2218/136 o výměře 77 m² (pozemky pod MK Na Kochavec)
rozhodlo o pachtu nemovitých věcí: obecního pozemku p.č. 292/55 o výměře 1 640 m 2, obecního
pozemku p.č. 292/56 o výměře 2 323 m 2, obecního pozemku p.č. 292/63 o výměře 14 646 m 2, obecního
pozemku p.č. 292/71 o výměře 460 m 2 a obecního pozemku p.č. 292/93 o výměře 979 m 2 základní
organizaci ČSOP Bílé Karpaty, Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou, za účelem údržby
travních porostů v genofondovém sadu na Horňansku
schválilo odprodej pozemku p.č. 292/39 o výměře 706 m 2
rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele projektové dokumentace na stavbu
„Stavební úpravy MK Lůžek“ včetně chodníku a chodníků ve školním areálu, panu Antonínu Žáčkovi,
Slavičín za nabídkovou cenu 68 678,- Kč
rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele projektové dokumentace na stavbu
„Stavební úpravy MK Na Kochavec a MK K Záhumení“, panu Antonínu Žáčkovi, Slavičín za nabídkovou
cenu 131 083,- Kč
rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 ve výši 3 000,- Kč pro Domov seniorů v Loučce
schválilo rozpočtová opatření č.3/2015
rozhodlo o zakoupení sady dresů pro fotbalisty TJ Sokol Rokytnice v částce do 20 000,- Kč
Usnesení zveřejňujeme bez osobních dat na základě Zákona o ochraně osobních údajů.
Usnesení v úplném znění jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Rokytnici.

Obecní úřad informuje
- Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden ve středu 12.srpna 2015 od 16.00 - 17.00 hod. v Rokytnici
ve Sběrném dvoře a na Kochavci u Penzionu v době od 15.00 – 16.00 hod.
Nebezpečný odpad: kyseliny, oleje a tuky, barvy, tiskařské barvy, baterie, zářivky, žárovky akumulátory, lednice,
televizory, pneumatiky …
Sběr není určen pro podnikatelské subjekty, kterým vzniká tento odpad z provozování podnikatelské činnosti.

-

Kalendář společenských a kulturních akcí na rok 2015
11.7.
Hasičská soutěž O pohár starosty obce - Kochavec
18.7.
24. ročník fotbalového turnaje Memoriál Františka Baklíka
18.7.
Taneční zábava se skupinou Focus rock
25.7.
Taneční zábava se skupinou Clera
26.7.
Anenská pouť v Rokytnici
22.8.
Setkání na Peňažné – 15. ročník
říjen
Setkání s důchodci v sále Hospůdky za lávkou
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Společenská kronika

Narození
Stanislavu a Martině Orgoníkovým, dcera Natálie

Vzpomínáme
Dne 1.5.2015 jsme si připomněli 25. výročí úmrtí pana Františka Fagulce,
dne 3.5.2015 by se dožil 108 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou rodina Fagulcová

Dne 16.7.2015 si připomeneme 20. výročí úmrtí pana Karla Argaláše
a 10.8.2015 uplyne 15 let od úmrtí paní Marie Argalášové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Marie, Eva, Alena a Jaroslava
s rodinami.

Odešel jsi v jedno srpnové ráno, neřekl jsi ani sbohem.
Víme, že osud nevrací, co vzal, vrací jen vzpomínky a v srdci žal.
Dne 14.8.2015 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana Libora Petrů.
S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče, dcera Jana a sestry s rodinami.

Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
V neděli 5.7.2015 se konala na Kochavci tradiční
Cyrilo – Metodějská pouť. Od 11.00 hod. v místní kapli sloužil mši svatou
štítenský pan farář Andrzej Bystrzycki. Při mši svaté hrála dechová hudba
Záhorovjané, která pak zpestřila odpoledne na místním výletišti až do večerních
hodin.
Pouť pokračovala zábavou se skupinou QUATRO. O občerstvení,
včetně zvěřinových specialit, se postarali myslivci z Rokytnice. Organizačně
pouť zajistila obec Rokytnice.

Zprávy z knihovny v Rokytnici
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna bude v měsíci srpnu zavřena.
Blanka Fojtíková, knihovnice

Zprávy z knihovny na Kochavci
Obecní Knihovna Kochavec bude uzavřena v srpnu. V červenci bude otevřena v normální půjčovní době –
každou neděli od 16.00 – 18.00 hodin.
Věra Urbanová, knihovnice
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Zprávy ze školy

NA CHYTANOU
JIŘÍ FALTUS

MOTÝLI ROZEVŘOU KŘÍDLA PLNÁ KVĚTŮ
A LETÍ VSTŘÍC LÉTU.
LÉTO ROZEVŘE NÁRUČ, ŽE MOTÝLY CHYTÍ.
CHYTILO LOUKU.
A MÍSTO MOTÝLŮ DRŽÍ KYTICI KVÍTÍ.

Ano, je to tak, deset „školních měsíců“ je opět za námi, vysvědčení za minulý školní rok leží hluboko v zásuvkách.
Krásné prosluněné léto už nám dávno začalo a děti si užívají zasloužených dnů volna. Zkrátka, této době vévodí
výlety, sportování, plavání a hlavně odpočinek dětí a taky rodičů.

Ale já se ještě vrátím k našim jarním školním aktivitám













Ve středu 1. dubna jsme se opět sešli s paní Blankou Fojtíkovou ve zdejší knihovně. Tentokrát probíhala
beseda na téma: „Zvyky našich předků konaných o Velikonocích“. Dubnové besedování zaujalo jak
školáky, tak i naše předškoláky a všichni se již těšíme na další neméně zajímavá témata zase někdy příště.
Děkujeme paní Blance Fojtíkové.
14.dubna proběhl na ZŠ a MŠ Rokytnice zápis k předškolnímu vzdělávání. Do mateřské školy bylo
zapsáno k 1.9.2015 osm dětí z Rokytnice.
Středa 22.4.2015 – zahájení plaveckého výcviku v bazénu Luhačovice..
Květen – opět k nám zavítaly představitelky Nadace J. Pivečky, aby jako každoročně vyhlásily výtvarnou
soutěž. Letos nesla název „Pohádková bota“. Naše škola se také zapojila do soutěže. S očekáváním čekali
žáci na vyhlášení výsledků. Ocenění, diplom a dárek za 3. místo v této soutěži si v Pivečkově lesoparku
vyzvedla dne 23.6. Nela Zemková /3. ročník/. Naší žačce za její úspěch upřímně gratulujeme!
V pondělí 4. 5. si naše MŠ a ZŠ společně s dětmi šanovskými zajela do Malenovic na dopravní hřiště. Zde
byly děti obeznámeny s dopravními značkami, situacemi, které vznikají na křižovatkách, poučeni o
bezpečné jízdě. Starší žáci si napsali i test z dopravní výchovy.
V pátek 29.5.2015 dostaly děti jako dárek k MDD návštěvu dětského centra „Galaxie Zlín“. V prostorné
hale se nachází spousta atrakcí, na kterých se malí i velcí za 120 minut do slova a do písmene prima
„vyřádili “.
Středa 3. června – účast na poslední dvoulekci výcviku plavání v bazénu v Luhačovicích. Všechny děti si
odnesly „mokré vysvědčení“. Přeji všem „plaváčkům“, aby své naučené schopnosti a dovednosti dále
rozvíjeli v průběhu léta. Ale nezapomínejte na pravidla bezpečného chování ve vodě a u vody!
Výtvarné tvoření maminek a jejich dětí se konalo v mateřské škole v pátek 12.června odpoledne.
Rodiče si mohli spolu se svými
dětmi
vyzkoušet
netradiční
techniky, například enkaustiku
/rozpouštění
a
zažehlování
voskových
pastel/,
malování
pomocí pěny na holení atd.
Maminky se svými dětmi se tak
zabrali do práce, že jsme ani
nestačili sledovat čas. Výsledkem
bylo vlastnoručně vyrobené přání,
záložka do knihy a obrázek na
stěnu. Poté ještě následovalo malé
posezení v herně mateřské školy.
V pondělí 22.6. školáci, mateřáčci i
rodiče dětí vyrazili poznávat svět za
hranice našeho regionu. Navštívili jsme společně ZOO Hodonín, odkud jsme se vláčkem přemístili
k pirátské lodi, která nás všechny přečarovala v piráty. Pomalované pirátskými kníry a jizvami nás tajná
mapa zavedla až k pokladu „na pevnině“. Cestou zpátky ještě někteří zvídaví výletníci absolvovali
návštěvu Hvězdárny Veselí nad Moravou, kde jsme byli pozváni u velkého dalekohledu i na večerní
pozorování oblohy.
2/2015
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15.ročník

Rozloučení s předškoláky a žáky 5. ročníku se konalo v pátek 26. června. A jak tento den probíhal? Jako
každý den - pobyt v mateřské a základní škole, ale kolem 15. hodiny čekala děti MŠ cesta k chatě nad
rybníkem, kde se později rozhořel táborový oheň. Nebyla to cesta jednoduchá, protože na ní mateřáci
plnili úkoly na čtyřech stanovištích, které pro ně připravili žáci základní školy. Děkujeme! Snaha a píle
všech dětí, jak z MŠ, tak i ZŠ, byla oceněna velkými kornouty plnými dobrot. Předškoláci odcházející do
1. ročníku ZŠ převzali na památku dětskou encyklopedii a žáci 5. ročníku knihu „Já, srandista na
druhou“. Přeji malým i velkým školákům hodně úspěchů ve škole a jen a jen pěkné známky. Školní rok
2014-15 byl ukončen na naší ZŠ v úterý 30.6.2015 předáním vysvědčení. A co dodat na závěr? Abychom
se za necelé dva měsíce opět ve zdraví sešli!

Nový školní rok 2015 – 2016 začíná v úterý 2. září 2015 a žáci se sejdou v místní
základní škole v 8.00 hodin ráno.
Provoz mateřské školy bude obnoven dne 17.8.2015 , a to od 7.00 – 15.30 hodin .
Na úplný závěr bych ráda touto cestou poděkovala za spolupráci
v uplynulém školním roce pedagogickým i provozním kolegyním a zastupitelům
Obce Rokytnice.
Zároveň bych Vám všem chtěla popřát krásné letní dny plné pohody a
sluníčka, hodně příjemných a radostných zážitků.
Dana Žálková, ředitelka školy
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15.ročník

42. ročník Setkání Rokytnic ČR
Ve dnech 26.6. – 28.6. 2015 se uskutečnil 42. ročník Setkání Rokytnic České republiky v Rokytnici nad
Rokytnou (u Třebíče). Soutěž probíhala mezi fotbalisty, hasiči a stolními tenisty. Zájezdu se zúčastnil tradičně
nemalý počet fanoušků (celý autobus a několik posádek osobních automobilů).
Chtěl bych poděkovat všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší obce. Pevně věřím, že ve stejně
dobré atmosféře proběhne Setkání Rokytnic ČR 2016 u nás v Rokytnici.
Antonín Goňa
Celkové výsledky turnaje Rokytnic 2015:
HASIČI
MUŽI
Rokytnice nad Vlárou
1. Rokytnice u Přerova
Rokytnice u Přerova
2. Rokytnice nad Rokytnou „B“
1. SK Rokytnice nad Rokytnou 3. Rokytnice nad Rokytnou „A“
1. FC Rokytnice v Orlic.horách 4. Rokytnice nad Vlárou
5. Rokytnice nad Jizerou
6. Rokytnice v Orlických horách

FOTBAL
1.
2.
3.
4.

ŽENY
1. Rokytnice nad Rokytnou „A“
2. Rokytnice nad Rokytnou „B“
3. Rokytnice nad Vlárou

…………..………………………………………………………………………………………………………………………
Stolní tenisté Rokytnice nad Vlárou vyhráli Turnaj Rokytnic ČR!
Letos se turnaje zúčastnilo 8 tříčlenných družstev ze čtyř Rokytnic. Družstva byla nalosována do dvou
skupin po čtyřech. Za naše A - družstvo nastoupili Petr Malatinský, Ivo Petrů, Vlastimil Bureš a za B – družstvo
Jaromír Fojtů, Radek Martinovský, Zdeněk Bureš.
Ing.Vlastimil Bureš
STOLNÍ TENIS
1. místo
Rokytnice nad Vlárou - A
5. místo
Rokytnice nad Rokytnou - B
2. místo
Rokytnice nad Rokytnou - A
6. místo
Rokytnice v Orlických Horách - A
3. místo
Rokytnice nad Vlárou - B
7. místo
Rokytnice nad Jizerou - B
4. místo
Rokytnice nad Jizerou - A
8. místo
Rokytnice v Orlických Horách – B

Blahopřání fotbalistům k postupu
Naši fotbalisté vyhráli v letošní
sezóně III. třídu se ziskem 56 bodů.
O postup se až do posledního kola
přetahovali s Luhačovicemi. V nové
sezóně
2015 – 2016 bude, po osmi
letech,
TJ
Sokol
Rokytnice
reprezentovat naši obec v okresním
přeboru.
Za příkladnou bojovnost a úsilí
děkuje Výbor TJ Sokol Rokytnice.

Hasičská soutěž O pohár starosty obce
V sobotu 11.července 2015 se uskutečnil na Kochavci 9.ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce.
Soutěže se letos zúčastnilo 5 družstev mužů a 4 družstva žen. Bylo dosaženo těchto výsledků:
Muži:
Ženy:
1.místo SDH Sehradice
1.místo SDH Nevšová
2.místo DHZ Závrská (Horná Súča)
2.místo SDH Rokytnice
3.místo SDH Slavičín
3.místo SDH Rudimov
4.místo SDH Křekov
4.místo SDH Vlachovice
5.místo SDH Slopné
2/2015
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15.ročník

Pozvánky
TJ Sokol Rokytnice Vás srdečně zve
na 24. ročník fotbalového turnaje

Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 18. července 2015 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Účastníci turnaje: FC TVD Slavičín
TJ Sokol Bohuslavice
SK Šanov
TJ Sokol Rokytnice
Občerstvení zajištěno
Od 20:00 taneční zábava se skupinou FOCUS-ROCK
Srdečně zvou pořadatelé.
TJ Sokol Rokytnice pořádá v sobotu 25.7. a v neděli 26.7.2015

ANENSKOU POUŤ
Sobota 25.7.2015
20:00 Taneční zábava se skupinou CLERA
Neděle 26.7.2015
11:00 Mše svatá v místní kapli sv. Anny
12:00 Koncert dechové hudby Záhorovjané na návsi
Občerstvení zajištěno.
Program se uskuteční za každého počasí.

Obec Rokytnice a Obec Horná Súča si dovolují všechny pozvat na
15. ročník

Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné

v sobotu 22. srpna 2015

od 14:00 hod.

Kulturní program:

Od 15:00 hod. - Hraje dechová hudba Chabovienka
Občerstvení zajištěno
Doprava: Odjezd autobusu z Rokytnice na Kochavec ve 12:30 hod.
Odjezd autobusu z Rokytnice ve 13:00 hod
(přes Jestřabí – 13:05 hod. a Štítnou – 13:10 hod.)
Odjezd autobusu z Peňažné v 19:00 hod. a ve 20:00 hod.
Záštitu nad akcí převzal
hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák

INZERÁT:

Hledám ke koupi dům se zahradou v Rokytnici, telefon: 723 087 466.

Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce. Vydává obec Rokytnice. Neprošlo jazykovou úpravou.
Registace: MK ČR E 107 76. Toto číslo vyšlo 13.7.2015. Redakční rada: Mgr. I. Filáková, B. Fojtíková, V. Urbanová
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