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V říjnu hojně žaludů a bukvic
oznamuje zimy víc.
Čím déle v říjnu zachová strom list,
tím delší zimou můžeš si býti jist.
Po horkém a dlouhém létu, je tady znovu podzim. V tomto ročním období se u nás na Moravě slaví hody. Hody
nebo také v Čechách posvícení bývaly jedny z nejoblíbenějších svátků. Naši předci jimi oslavovali ukončení
polních prací. Za starých časů se hody slavily téměř v každé farnosti jinak – a to vždy na svátek svého patrona.
Později císař Josef II. chtěl tyto oslavy v celé zemi sjednotit, proto se také slavily třetí neděli v říjnu po svátku sv.
Havla.
Ale v leckterých vesnicích a osadách se lidé vrátili ke svým starým hodům.
Přišel sem k Vám na hody,
oj, dali ste mně hodů!
Potrhali ste na mně
oj, košilenku novú!
Na sklonku listopadu je ještě jeden důležitý svátek a to především pro svobodné dívky, které se scházely
na svátek svatého Ondřeje, točily šátky na slaměnkách a říkaly k tomu:
Milý svatý Ondřeju, prosím tebe potaju,
aby sa mi ve snu zjavil ten,
který je ně za muže usúzen.
Které šátek ze slaměnky vyskočil, ta se měla do roka vdát.

Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém úvodníku bych Vás rád seznámil s aktuálním stavem významnějších akcí, které
v současné době probíhají nebo na které se chystáme.
V měsíci září nabylo právní moci stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy místní komunikace Na Louky
Rokytnice.“ (Komunikace od paní Poláštíkové po nemovitost manželů Kovaříkových). Nyní rovněž probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na tuto akci. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.8.2015
schválilo provedení nové fasády, včetně zateplení budovy obecního úřadu, kaple sv. Anny a hasičské zbrojnice.
Zároveň bude provedena výměna vstupních dveří na obecní úřad a do hasičské zbrojnice. Na všechny tyto
stavební práce probíhají výběrová řízení. Akce budou realizovány v závislosti na počasí, buď do konce roku
nebo v jarních měsících roku 2016. Co se týká odkanalizování Horňanska, projektová dokumentace je
v současné době před dokončením, po vyřízení stavebního povolení požádáme o dotaci. Vypracování projektové
dokumentace je ve skluzu kvůli poměrně složitému novému uspořádání kanalizace a vodovodu ve stávající
krajnici vozovky a v příkopu.
Závěrem mně dovolte, abych pozval všechny seniory na tradiční Setkání s důchodci, které se uskuteční
v sobotu 10.října 2015 tentokrát v penzionu na Kochavci a všechny občany na rozsvícení vánočního stromu,
které se bude konat v sobotu 5.prosince 2015 před obecním úřadem.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém VIII. zasedání, konaném dne 4.8.2015 mj.:
-

-

schválilo rozpočtová opatření č.4/2015
schválilo zprávu o plnění rozpočtu Obce Rokytnice za období 1–6/2015
schválilo Stanovy dobrovolného svazku obcí mikroregionu Jižní Valašsko
pověřilo starostu zadáním veřejné zakázky na stavbu „Stavební úpravy MK Na Louky, Rokytnice“
pověřilo starostu zpracováním jednoduché zadávací dokumentace, na základě informací a návrhu
stavební komise, na stavební práce spojené se zateplením a zhotovením nové fasády na budově
obecního úřadu, kaple sv. Anny a hasičské zbrojnice
pověřilo starostu zajištěním cenových nabídek na stavební práce spojené s výměnou vstupních dveří do
hasičské zbrojnice
pověřilo starostu zajištěním cenových nabídek na stavební práce spojené s výměnou vstupních dveří na
obecní úřad
pověřilo starostu zajištěním cenových nabídek na stavební práce spojené se zbudováním bezbariérového
přístupu na obecní úřad a do kaple sv. Anny na základě řešení, které navrhne stavební komise
pověřilo starostu zajištěním všech potřebných náležitostí spojených s elektrifikací rybářské chaty na
obecním rybníku Hajnice

Obecní úřad informuje
- Kulturně společenské akce
- 10.října
– Setkání s důchodci v sále penzionu na Kochavci – hraje L. Beran
- 14.listopadu – Hodová zábava v sále hospody - hraje CLERA
- 5.prosince – Rozsvícení vánočního stromu
- Rokytenský řemeslný jarmark
V sobotu 28. listopadu 2015 se uskuteční od 14:00 hodin ve Společenském domě čp. 41
Rokytenský řemeslný jarmark – drátkování, dekorace ze sušených květin i látek, šperky z polymerových hmot,
organza, patchwork, pletení z papíru, pečené perníky a mnoho dalšího.
- Sběr železného šrotu
- bude proveden některou říjnovou sobotu členy SDH Rokytnice (přesný datum bude včas oznámen)
- Sběrný dvůr
Od 1.11.2015 se mění provozní doba Sběrného dvora takto:
pondělí
9.00 – 12.00 /13.00 – 16.00
středa
9.00 – 12.00 /13.00 – 16.00
Každou lichou sobotu:
9.00 – 11.00
- Kompostéry
- pro zájemce jsou na obecním úřadě k dispozici další kompostéry

Zprávy z knihoven

Obecní knihovna Rokytnice Vás srdečně zve
na

Dušičkový podvečer
V pátek 30.října 2015 v knihovně v Rokytnici
od 17.00 hodin
V obou knihovnách se bude měnit v průběhu měsíce října podzimní výměnný soubor, který je označený
žlutým štítkem se zelenými písmeny VS.
Blanka Fojtíková a Věra Urbanová, knihovnice
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Zprávy ze školy
PODZIM
Miroslav Florian
Vlaštovičky štěbetají, že poletí přes moře,
slunko v říjnu méně hřeje, jablka jsou v komoře.
Na podzimní karneval říjen stromy obléká,
více barev asi nemá malířova paleta.
Jak ten čas letí!
Definitivně odzvonilo prázdninám a nový školní rok 2015/16 začal v ZŠ Rokytnice v úterý 1.září slavnostním
zahájením a přivítáním nových prvňáčků, na které kromě kamarádů a legrace čekají také povinnosti a učení.
V tento den usedlo do školních lavic v naší základní škole sedm žáčků 1. a 4. ročníku. Do mateřské školy bylo
zapsáno k novému školnímu roku 19 dětí. Školní družinu navštěvuje pět dětí a její provoz byl na žádost rodičů
prodloužen do 15.30 hodin.
Sice už máme jeden krásný měsíc za sebou, ale já bych se ráda vrátila k organizaci již běžícího školního roku.
V mateřské škole proběhne výchovně vzdělávací činnost podle Školního vzdělávacího programu „ Můj barevný
svět“, který je dále rozdělen na měsíční témata a týdenní podtémata. Jako každoročně budou předškolní děti plnit
přes víkend své domácí „úkoly“ vztahující se k danému týdennímu podtématu do svých „Úkolníčků “.
V základní škole se nadále vyučuje dle ŠVP „ Čarovný rok ve škole“.
Co nás čeká v nejbližší době a co se už událo?
 Měsíc září jsme začali trochu netradičně. Ve dnech od 14. – 18. září proběhl v základní i mateřské škole
„Barevný týden“. Děti, žáci i dospělí chodili každý den oblečení v dané barvě ten den určené. Pondělí
jsme začali barvou modrou, poté následovaly barvy červená, žlutá, zelená a pátek zakončila barva duhy.
Dokonce i jídelníček byl sestaven dle barviček.
V průběhu celého týdne děti třídily obrázky, vyhledávaly předměty v daných odstínech, zařadili jsme
spoustu básní a říkadel o barvičkách. Hymnou tohoto týdne se stala píseň od J. Uhlíře a Z. Svěráka
„Barvy “. Školáci si dokonce ukuchtili na červený den svůj ovocný salát. Týden utekl jako voda a v pátek
čekalo na děti překvapení na školním dvorku v podobě skákacího hradu. Děkuji touto cestou paní
Simoně Goňové.
 Vystoupení při příležitosti „Vítání občánků do života“ se konalo v neděli 4. října.
 V sobotu 10. října v 15.00 hodin vystoupí děti i žáci jako každoročně pro zdejší seniory
/ letos na Kochavci/.
 Po dohodě s paní Blankou Fojtíkovou žáci základní školy jistě opět podniknou podzimní návštěvu místní
knihovny na předem dané téma.
 V případě příznivého počasí by se uskutečnil na školní zahradě „pátek jablíčkové vůně “ zakončený
táborákem / a to buď 9., 16, nebo 23.10./. Rodiče budou včas informováni.
Na závěr bych ráda popřála radostné hraní mateřáčkům, žákům základní školy přeji hodně úspěchů,
zážitků a zajímavých poznatků, aby na tento rok měli jen samé příjemné vzpomínky, pracovní pohodu
celému kolektivu ZŠ a MŠ Rokytnice.
A Vám všem přeji pokud možno krásný zbytek babího léta.
Dana Žálková, ředitelka školy
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Společenská kronika
Sňatky
Gabriela Pinďáková a David Černoch
Alena Šuráňová a Michal Vichta
Aneta Janošíková a Marek Slovák
Lenka Ščuglíková a Zbyněk Míča
Eva Findoráková ml. a Jan Kašpar
Klára Mudráková a Radim Saňák

Vzpomínáme
Dne 23.dubna 2015 by se dožil 80 let pan Jaroslav Poláštík.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 7.září 2015 jsme vzpomněli 5.výročí úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka a
pradědečka pana Václava Peška.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 17.září 2015 jsme vzpomněli 4.výročí úmrtí našeho milovaného tatínka a dědečka
pana Josefa Hrnčiříka. Dne 27.srpna 2015 by se dožil 65 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Miroslava, dcera Markéta s rodinou,
synové Josef a Lukáš s rodinami.

Dne 21.září 2015 jsme vzpomněli 10.výročí úmrtí pana Jaroslava Poláštíka.
Dne 25.9.2015 by se dožil 57 let.
S láskou a úctou vzpomíná maminka a bratři s rodinami.

Zlatá svatba
Dne 29. září 2015 oslavili zlatou svatbu – 50 let společného života
manželé Karla a Václav Pinďákovi.
Za výchovu, péči a lásku děkují děti s rodinami
a do dalších let jim přejí hodně zdraví, štěstí a lásky.
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Peňažná 2015
V sobotu 22.srpna 2015 se konal 15. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program a soutěže. K tanci i poslechu hrála dechová hudba
Chabovienka z Horné Súče, dále vystoupili soubor Trávnica z Brumova a mladí harmonikáři z Horné Súče. Dětští
návštěvníci byli odměněni malováním na obličej. Poděkování patří všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě
této akce. Zároveň všechny zveme na příští 16.ročník, který se uskuteční v sobotu 20.8.2016.

Zlínský kraj poskytl dar na organizaci 15. ročníku Mezinárodního česko – slovenského setkání na
Peňažné ve výši 25.000,- Kč a záštitu nad akcí převzal hejtman Zlínskeho kraje MVDr. Stanislav Mišák
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Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – podzim 2015

Muži
Začátek

Odjezd

Hřiště

11.10.

14.30

13.00

V

Lí pa

18.10.

14.00

D

Jasenná

25.10.

14.00

V

M ysločovice A

1.11.

13.30

D

Vysoké Pole

12.30

Oddíl
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