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Bouřka v prosinci urodí moc větrů.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Když prosinec bystří,
po Vánocích jiskří.
Rok se s rokem sešel a znovu tady máme jedny z nejoblíbenějších svátků v roce - Vánoce. K nim se
váže spoustu lidových zvyků a tradic. Připomeňme si ty méně známé:
Na štědrý den mluví prý dobytek a stěžuje si na čeládku. Proto hospodyňka posílá čeládku do chléva a
říká: „Běžte poslouchat, jak si na Vás stěžuje dobytek, kolikrát jste ho nenakrmili a pro nic a za nic bili. Na
štědrý den se chystá večeře nejen rodině, ale také dobytku. První koláč z pece vytažený se položí na
sítko, k němu se přidá česneku, cibule a petrželí a dá dobytku.
Po večeři se člověk malého vzrůstu spraví napolo do mužských, napolo do ženských šatů, vycpe se
slámou a senem, na hlavu vezme řešeto a do ruky býkovec. Chodí po dědině, a kde kterého výrostka
potká, bije, aby prý lépe rostli než on a nebyli líní – říkají mu čaputa.
(Úryvky z knihy Moravský lid, F. Bartoš)
Vážení spoluobčané,
poslední letošní číslo našeho Zpravodaje vychází v čase, který je předzvěstí toho, že se opět
přiblížily nejkrásnější svátky roku, svátky vánoční. Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro
nás nezapomenutelné. Asi i proto se na Vánoce tak moc těšíme. Zachovejme si posvátnou úctu k těmto
svátkům tak, jak to činili naši předkové a udělejme všechno pro to, abychom k této posvátné úctě
vychovali i naše děti.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem svým
příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2016 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti jak v osobním tak i pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém IX. zasedání, konaném dne 2.10.2015 mj.:
-

schválilo rozpočtové opatření č. 6/2015
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2015 – 2016
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice
rozhodlo o zakoupení části pozemku p.č. 1662/11 (pod MK na Kochavec)
rozhodlo o zakoupení části pozemku p.č. 1662/2 (pod MK na Kochavec)
rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku na provoz sociálních služeb ve výši 4 000,- Kč pro
Charitu sv. Vojtěcha Slavičín
rozhodlo o poskytnutí dotace pro SK Rokytnice ve výši 7 490,- Kč. Finanční prostředky budou
použity na rekonstrukci osvětlení v herně stolního tenisu.
schválilo podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární
techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH Zlínského kraje
schválilo poskytnutí finančního daru pro rodiče žáků, kteří nastoupili do 1.ročníku
v ZŠ v Rokytnici ve výši 1 000,- Kč.

ZO Rokytnice na svém X. zasedání, konaném dne 9.10.2015 mj.:
-

-

schválilo rozpočtové opatření č. 7/2015
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele
stavebních prací na akci „Výměna vstupních dveří do budovy obecního úřadu“ a pověřilo starostu
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem JIKAM s.r.o., Slavičín
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele
stavebních prací na akci „Výměna vstupních dveří do budovy hasičské zbrojnice“ a pověřilo
starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Antonín Číž, Valašské Příkazy

ZO Rokytnice na svém XI. zasedání, konaném dne 20.11.2015 mj.:
-

-

-

-

-

-
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vyhlásilo veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů a darů Obce Rokytnice v roce 2016.
O granty a dary mohou žádat občané a občanská sdružení Obce Rokytnice a místní části
Kochavec do 31. 12.2015 podáním žádosti na Obecním úřadě v Rokytnici.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu
Zlínského kraje
schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu
schválilo přílohu č. 1/2015 k článku 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Sazba poplatku za likvidaci odpadu byla pro rok 2016 stanovena ve výši 350,- Kč/osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice. Ostatní články OZV č.1/2012, včetně
osvobození a úlev zůstávají v platnosti.
souhlasilo s návrhem na podání žádosti o dotaci na akci z podprogramu MMR ČR, Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2015 – dotační titul 2 „Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci“ (rekonstrukce víceúčelového hřiště u koupaliště)
souhlasilo s návrhem na podání žádosti o dotaci na akci z podprogramu MMR ČR, Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2015 – dotační titul 4 „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v
obci“ (oprava Boží Muky)
souhlasilo s návrhem na podání žádosti o dotaci na akci z podprogramu MMR ČR, Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2015 – dotační titul 5 „Podpora obnovy místních komunikací“ (stavební
úpravy místní komunikace Na Louky)
souhlasilo s provedením akce „Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení v obci
Rokytnice“ (snížení spotřeby elektrické energie veřejného osvětlení v Rokytnici)
schválilo dlouhodobý plán rozvoje obce Rokytnice na období let 2016 – 2020
pověřilo starostu zpracováním jednoduché zadávací dokumentace na základě informací a návrhu
stavební komise na stavební práce spojené s výměnou stávající střešní krytiny a zateplení
půdních prostor budovy obecního úřadu
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Obecní úřad informuje
- Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2016
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2016 stanovena na 350,- Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
Osvobození a úlevy jsou následující:
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí nepřetržitě po dobu 10 měsíců a delší,
b) občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny (obecního úřadu) a v obci se
nezdržují,
c) osoby s trvalým pobytem na adrese Rokytnice čp. 86 a 150.
d) třetí a každé další dítě, je-li mladší 18 let nebo pokud studuje v denním studiu střední nebo
vysokou školu. Poplatník je povinen prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu střední
nebo vysoké školy),
e) děti, narozené v daném roce.
(2) Úleva se poskytuje:
a) studentům denního studia, kteří bydlí na kolejích nebo v místě studia náleží úleva ve výši 50%
poplatku (v poměrné výši) za každý započatý měsíc pobytu na kolejích nebo v místě studia.
Poplatník musí správci prokázat, že splňuje podmínky (potvrzení o studiu střední nebo vysoké
školy),
b) osobám s trvalým pobytem Rokytnice čp. 70,71,72,73,175,186,189,191,198 a Kochavec čp. 68 a
84 bude poskytnuta úleva z celkové částky ve výši 30%,
c) poplatníkovi, který zaplatí celou výši poplatku do 31.03. příslušného roku bude poskytnuta úleva
z celkové částky ve výši 5%.
Dle článku č.5 odst.1) OZV č. 1/2012 je splatnost poplatku za odpad k 30.9. příslušného roku.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/2014 až 12/2014:
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Kontejner a uložení odpadu na skládce
Sběrný dvůr kontejnery
Celkem

213.910,4.525,63.652,282.087,-

Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 1/2014 až 12/2014
Nebezpečný odpad
15.448,Separovaný odpad
56.120,EKO-KOM
- 49.724,50
Elektřina SD
2.596,Celkem
24.439,50
Náklady celkem
306.526,50
Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 594 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což znamená, že
náklady na svoz a likvidaci odpadu na 1 osobu za rok 2014 činily 475,- Kč.
………………………………………………………………………………………………………………………....
Svoz komunálního odpadu v prvním týdnu roku 2016 provede firma RUMPOLD UHB., s.r.o.
v sobotu 2.ledna 2016.

Lesní pozemky
Vážení vlastníci lesních pozemků na katastru naší obce, pokud jste byli osloveni různými
obchodníky o odprodej Vašeho lesa, zkuste svůj krok nijak neuspěchat. Jestliže o odprodeji z různých
důvodů vážně uvažujete, nabízíme možnost odkoupení lesa naší obcí. Co zůstane po některých
podnikatelích, se můžeme každoročně přesvědčit. Jsou to vytěžené holoseče, zdevastované sousední
pozemky, včetně odřených stromů a rozbité lesní cesty atd.
4/2015
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Zprávy z mateřské a základní školy
„Štědrý večer “
Štědrý večer už je tady, sníh už padá do zahrady.
Na stromečku svítí svíčky a vyhlížíme andělíčky.
Mají sáně s párem koní, rolničky jim hezky zvoní.
Rychle upalují bílou plání, vezou všechna lidská přání:
pytel štěstí, náruč lásky, žádný stesk a žádné vrásky.

A nyní – co se událo za poslední dva měsíce v MŠ a ZŠ až do času předvánočního ?





Na svatého Martina kouřívá se z komína – na čtvrtek 12.11. byli naši školáci pozváni do místní
knihovny, kde se seznámili s pranostikami souvisejícími se sv. Martinem. Dozvěděli se například,
že to byl římský voják, který se podělil o plášť s chudobným, proč se na Martina staly pokrmem
zrovna husy a paní Fojtíková nás navnadila pochutnat si v tyto dny i na martinských rohlíčcích.
Vlastní aktivitou pak školáci potvrdili zájem o nabytých informacích kresebnou formou –
omalovánkami a popřípadě ilustracemi, které si můžete v knihovně prohlédnout hned při vstupu.
Pátek 4. prosince patřil předškolákům z mateřské školy a žákům 1. ročníku ZŠ, kdy je navštívil
Mikuláš se svou družinou. Prvotní strach dětí ale brzy vystřídala odvaha a všichni si společně
zazpívali i zarecitovali. Mikuláš s andělem a čertíky poté odměnili děti drobnými sladkostmi.
Rozsvícení vánočního stromku se uskutečnilo v sobotu 5. prosince před Obecním úřadem
Rokytnice. Děti z mateřské školy si připravily pásmo básní a písní s čertovskou a mikulášskou
tematikou. Poté školáci navodili vánoční atmosféru s vystoupením plným básní a krásných koled.
Příchod svatého Mikuláše se svou družinou vyvolal sice trochu obavy, ale nakonec byli malí i
větší školáci odměněni pěkným balíčkem. Tuto radostnou atmosféru podtrhl ohňostroj, bohaté
občerstvení , a myslím si, že jsme se všichni výborně předvánočně naladili…
Děkujeme zastupitelstvu, že návštěvníky obdařilo takovými tekutými i zabijačkovými dobrotami.



Dne 10. prosince navštívili naši
školkáčci
a
školáci
spolu
s kamarády ze ZŠ a MŠ Šanov
betlém v Horním Lidči. Po uvítání
jsme měli možnost bližšího
nahlédnutí na vyřezávané domky,
kostelíky…Velkým lákadlem také
byly pohyblivé figurky, jejichž
prostřednictvím v betlému ožívají
stará řemesla a zvyky.
Tento betlém je charakteristický a
mimořádný hlavně tím, že
umožňuje divákovi prožít hluboký
duchovní zážitek.
Všem vřele doporučuji.



Ve středu 16. prosince to u nás na celé škole vonělo medem, skořicí, hřebíčkem. Děti přišly
vybaveny vykrajovátky, válečkem i zástěrkou. Dopoledne si zahrály na cukráře a zasvětily tento
čas pečení perníků a voňavé pohodě. Mateřáčci i školáci si těsto sami rozváleli, vykrajoval , ale
také nazdobili. Hotové perníky si odpoledne odnesly domů.
22.12. – koledování po vesnici – děti mateřské i základní školy se vydají na koledu po vesnici
popřát hlavně příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nového roku. Navštíví
obchod, obecní úřad a paní Nádvorníkovou.
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Ještě v krátkosti – co nás čeká v nejbližších dnech nového roku:




Dětský karneval – sobota 16. ledna 2016
Zápis dětí do základní školy – 20. 1. 2016 od 14.00 hodin
Fašanky – únor 2016
A co popřát na úplný závěr Vám všem?
„ Pod stromečkem balík zdraví, vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky, spokojenost, hezké svátky.
Radost, úspěch, pevný krok a pak šťastný nový rok .“

Za děti a kolektiv MŠ a ZŠ Rokytnice bych Vám ráda popřála klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2016 hodně štěstí, zdraví a mnoho splněných snů a přání….
Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu Rokytnic za celoroční spolupráci.
Dana Žálková, ředitelka školy

4/2015

5

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2015

15.ročník

Společenská kronika
Sňatky
květen
Nela Orsáková a Robert Zicháček
říjen
Kristýna Šabršulová a Vlastislav Trčka

Narodili se
Janě a Lukáši Hrnčiříkovým synové Jan a Lukáš
Nele a Robertu Zicháčkovým dcera Nela

Vzpomínáme
„Kdo žije v srdci, neumírá.“
Dne 5.11.2015 by oslavila 70. narozeniny
maminka, babička a prababička paní Ludmila Ptáčková.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Jaroslava Urbaníková a Karla Valčíková s rodinami.

Dne 6.února 2016 uplyne 5 let od úmrtí
paní Boženy Šustkové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.

Úmrtí
Paní Marie Urbanová
Pan Vincenc Bureš

VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ – VIGILIE
ve čtvrtek 24.12.2015
v místní kapli v 15.00 hodin
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Včelaři
Krásné vánoční pozdravení Vám posílají včelaři.
Loňský podzim a zima byly pro naše včelaře hodně nepříznivé. Varroáza nám ukázala,
jak umí likvidovat včelstva, když se zanedbá boj proti ní v průběhu celého roku.
Nestačí jen povinné podzimní přeléčení. Roztoč Varroa destructor s českým názvem
Kleštík včelí se nám v létě tak přemnožil, že včelstva, která ještě stačila v srpnu
zpracovat včelařem dodané zásoby na zimu, začala velmi rychle slábnout. Slabá
včelstva byla vyloupena silnějšími včelstvy z okolí, některá uhynula na zásobách.
Po půlce října, kdy začínáme s povinným léčení včelstev, už někteří včelaři neměli co léčit. Začátkem
února 2015 při odevzdávání „zimní měli“ na laboratorní vyšetření počtu kleštíků ve včelstvech, nám ze
112 včelstev zazimovaných k 1.9.2014 zůstalo 46, k 1.5.2015 dokonce jen 44 včelstev. Tři včelaři byli
úplně bez včel a nebyl ani jediný, kterému by přezimovala všechna včelstva.
Letošní rok byl snůškově velmi nadprůměrný, kdo měl
včely, měl i med. Škoda, že někteří včelaři museli na
jaře začínat od nuly sháněním a kupováním oddělků, to
jsou malá včelstva na nějakých asi pěti plástech.
Normální včelstvo by mělo na jaře obsedat minimálně
jeden nástavek, což je asi jedenáct plástů. Ti šťastnější
chovali matičky a dělali si oddělky z těch včelstev, které
jim zbyly. Tím oslabili svá včelstva, která už nemohla
plně využít snůškové období.
Co nebylo letos, může být příští rok, důležité je neházet
flintu do žita. To si řeklo i našich 11 včelařů a
výsledkem bylo 99 včelstev zazimovaných k 1.9.2015.
Dnes už jsou včelstva zakrmena, přeléčena a v klidu čekají na první jarní paprsky. Letos si naši včelaři
pro zvýšení kvality svých včel zakoupili 20 matiček ze šlechtitelského chovu v Uherském Brodě.
V tomto roce pořádali včelaři ze Štítné nad Vláří zájezd do Hranic na Moravě k profesionálnímu včelaři,
který obhospodařuje asi 400 včelstev. Cílem tohoto zájezdu byla přednáška na téma chov matiček a
prohlídka profesionálního včelařského provozu včetně medárny a stáčírny. Naši štítenští přátelé nám
nabídli několik volných míst v autobuse. O tento zájezd však nebyl velký zájem, zúčastnil se ho jen jeden
z našich včelařů.
Radost nám udělal taky přítel Jaroslav Moudřík, který rozšířil naše řady. Přejeme mu krásné chvíle
prožité u včel, hodně medu a co nejmenší, nejlépe žádné úhyny včelstev. Smutné je, že jsme se v tomto
roce museli rozloučit s naším dlouholetým členem, přítelem Jozefem Stračárem, jeho kamarádské a
poučné názory na včely a život vůbec nám budou chybět. Byla radost s ním posedět a probírat ze všech
stran různé životní situace. Věříme, že jeho manželka to nevzdá a bude pečovat o jeho včelky s láskou a
citem jako on sám.
A nakonec si jako každý rok povíme něco o dalším včelím „produktu“ a tím je úlový vzduch. Vzduch v úlu
obsahuje celou řadu terapeuticky účinných
látek, především těkavých silic, ale také látky
produkované přímo včelami. Již samotná
práce se včelstvy je pro včelaře částečnou
terapií ve smyslu vdechování těchto látek.
Podstatnou složku těkavých látek tvoří
obsahové látky propolis, které se při úlové
teplotě samovolně uvolňují do úlového
vzduchu. Pokud chceme úlový vzduch využít
ke krátkodobějším inhalacím, je zapotřebí
využít
jednorázové
obličejové
masky
s přívodní hadicí se zpětnou klapkou.
Nejširší využití nachází inhalace úlového
vzduchu při léčbě respiračních onemocnění, jako jsou infekce horních a dolních cest dýchacích nebo
astma. Využití se nachází také jako doplňková terapie při lázeňských procedurách zaměřených na léčbu
respiračních chorob. Velmi zajímavých účinků dosahuje aplikace úlového vzduchu při léčbě astmatu
dětských pacientů, kdy obrovskou výhodou je možnost využití i poblíž místa bydliště. To je podstatná
výhoda oproti pobytovým procedurám u moře, na horách či v prostředí jeskyní. Je tak možné léčbu
častěji opakovat a docházet pravidelně v krátkých intervalech. Příznivých účinků se tak dosahuje rychleji
a díky častým opakováním jsou trvalejšího rázu než při jednorázovém léčebném pobytu.
Krásné vánoce, hodně zdraví a štěstí Vám přejí místní včelaři.
4/2015
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Klub důchodců
Ještě před nedávnem jsme se teprve rozešli od „pouťového stolu“, plánovali jsme si, co ve zbytku
léta a podzimu musíme ještě stihnout a už je tady zima. Plíží se velmi pomalu, jako by se v té spleti
událostí kolem nás bála naplno udeřit. Mně ostatně sníh vůbec neschází. Vždyť my s mým mužem už
stejně dávno nelyžujeme…
Ale co přinesla určitě, je krásný adventní čas a po něm přijde ještě krásnější čas vánoční. Vánoce jsou
časem smíření, lásky, porozumění, čas obdarovávání. Hlavně pro naše nejmenší děti, co čekají Ježíška a
jeho dárky. Přejme jim to. Po vánocích přichází Silvestr. No a je rok za námi. Nyní přichází rekapitulace.
Rekapitulujeme hlavně naši činnost, které je bohužel nějak málo. V červenci jsme si udělali procházku na
rybářskou chatu. Sice jsme neulovili žádnou rybu, ale my si raději doneseme špekáčky a ty se vždycky
podaří. Každý rok se tam oslavuje svátek Jaroslav – a ty to všechno zachrání. Pak jsme počkali až na
říjen. Uskutečnil se nám pěkný zájezd na Turzovku. Počasí nám přálo, což bylo k naší velké
spokojenosti. Na zpáteční cestě jsme si zajeli do motorestu u Čertových skal na malé pohoštění. Všechny
jsme byly spokojeny. Ale jednu pěknou změnu nám přinesli představitelé naší obce. Připravili naše
důchodcovské setkání na Kochavci. Tam jsme se podívali na to, co se jim podařilo vybudovat v tak krátké
době. Všechno jsme si mohli prohlédnout od vrchu až dolů. Mají tam udělané kus práce, k čemuž jim
blahopřejeme a za pěkné setkání děkujeme.
Přeji Všem lásky plné a požehnané Vánoce.
Marie Šuráňová

Český červený kříž
Milí spoluobčané,
blíží se konec roku a já bych vás ráda seznámila s naší roční činností.
Z kraje roku jsme si zařádili na fašankách, tématem byli BABOVŘESKY. Masopustního průvodu se
zúčastnili místní drbny v čele s paní Horáčkovou, starosta Stehlík s manželkou, skupinka Romů a
samozřejmě hudební doprovod.
V červnu jsem se všichni sešli na zahradě budovy čp. 41 u táboráku, kde jsme si opekli špekáčky, ale
hlavně jsem si vyprávěli a zasmáli se.
Jako každý rok, jsme zajistili zdravotní hlídku na hasičské soutěži „O pohár starosty obce“ na Kochavci.
Děkuji tímto paní Jiřince Burešové a paní Janě
Slovákové, že se o všechny hasiče a hasičky
postarali.
A po slunečných horkých prázdninových dnech
jsme se vydali do Brna. Nejprve jsme navštívili
kostel Nalezení svatého Kříže, měli jsme skvělou
průvodkyni, náhoda tomu přála, že její babička je
naší členkou z Rokytnice. Proto jsme si při
výkladu v kostele a hrobce kapucínů připadali jako
VIP hosté. Hrobka pod kostelem sloužila do roku
1787 k pohřbívání bratří a dobrodinců řádu
kapucínů. Spojení zvláštního systému ventilace a
geologického složení horniny v podloží kostela
způsobilo přirozenou mumifikaci těl zemřelých.
Opravdu můžu potvrdit, že od mé návštěvy místa
v roce 1998 se vůbec kapucíni nezměnili. Snad
všichni jsme si uvědomili, že v hrobce se čas
jakoby zastavil a řada věcí, které nám teď mohou přijít důležité, už nehrají žádnou roli. Po malém
rozchodu v centru města, jsme se autobusem přesunuli k brněnské přehradě, odkud nám odjížděl parník
směrem na hrad Veveří. Za svitu sluníčka jsme se plavili pod hrad. Vyšlápli jsme si kopec a už nás čekala
prohlídka prostor hradu. Hrad je trvale otevřen teprve od léta 2002 a rekonstrukce zdevastovaných
interiérů postupuje velmi pomalu. Výlet jsme zakončili v Buchlovských kopcích, zastavením se na malé
občerstvení v motorestu Samota.
Naší tradicí je návštěva členek s přáním a drobných dárkem k jejich jubileím a výročím. Na konci roku
starší členky dostávají ovocný balíček s přáním do nového roku.
Na závěr si dovolím pozvat všechny naše členky na výroční valnou hromadu, která se koná v úterý
29.12.2015 ve 14.00 hodin ve Společenském domě čp. 41. Těšíme se na Vás a přejeme všem krásné a
klidné prožití Vánoc a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Monika Koláčková, členka ČČK
4/2015
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Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte nám, abychom Vás při příležitosti konce roku seznámili s činností kolektivu sboru
dobrovolných hasičů v letošním roce. Jako každý
rok, tak i letos, si naši členové berou za hlavní cíl
udržet a zvelebovat to, co jsme v minulých letech
již vybudovali. Jednalo se o opravy naší motorové
stříkačky PS12, a také nový nástřik karoserie auta
V3S. Na začátku roku jsme se zúčastnili Výroční
valné hromady okrsku, která se konala
v Divnicích. V tomto měsíci byla také provedena
kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů
v naší milé zbrojnici, kterou provedl ochotně náš
bratr Lubomír Spáčil. V březnu jsme jako
každoročně obsluhovali v sále v hospůdce za
lávkou při příležitosti oslav MDŽ. Na velikonoce
jsme drželi stráž u Božího hrobu v kostele ve
Slavičíně. Na jaře i na podzim jsme provedli v naší
obci a v místní části Kochavec sběr železného
odpadu. Ve dnech od 20.4 – 20.5. probíhala plánovaná oprava laku karoserie na voze Praga V3S
(„Štábák“). V této první fázi se jednalo o opravu „šasí“ vozu a celou kabinu řidiče. Na konci dubna byl
dovezen a postaven obecní máj. Dne 23.5. se konala soutěž v požárním sportu 15. okrsku, která se letos
konala v Divnicích. Naše družstvo žáků se umístnilo na 4. místě, družstvo mužů na 5. místě a družstvo
našich žen na krásném pohárovém 2. místě. Celý tento den nás zvukově a vlídným slovem doprovázel
tradičně bratr Lubomír Spáčil. Dne 30.5. se konala soutěž pro naše nejmladší členy a to Slavičínský
plamínek. V letošním ročníku našim žákům bohužel nepřálo štěstí a tak se umístnili až na 5. místě. Náš
sbor jako každoročně vypomáhal. Šlo hlavně o materiální zabezpečení, což obsahovalo celkové
zabezpečení rozvodu elektrické energie v celém areálu přes vozidlo Praga V3S - Štábák. V červnu se
vozidla Praga V3S + AVIA podrobily pravidelné technické kontrole ve Valašských Kloboukách. Všechna
tři vozidla prošla touto kontrolou bez závad.
Z jarního sběru železného odpadu ( jeho výdělku) jsme /pro naše sestry hasičky/ zakoupili dvě nové
vycházkové uniformy. Cena byla cca 11 000,- Kč.
Ve dnech 26. – 28.6. se, jako každoročně, konalo Setkání Rokytnic, které letos pořádala Rokytnice nad
Rokytnou. Odjezd byl naplánován na 10. - 11. hodinu dopoledne. Na cestu jsme se vydali Avií A31 a
doprovázelo nás osobní vozidlo (Pavlova Octavia). Počasí nám přálo po celou cestu a dorazili jsme cca
kolem 14.-15. hodiny na místo konání, kde jsme byli srdečně přivítáni domácím sborem. Po zaparkování
vozidel na určené místo jsme postavili vojenský stan a vybudovali zázemí pro celou naši výpravu. Páteční
a sobotní večer nám zpříjemnila zábava. V sobotu dopoledne se konaly štafety, kterých se zúčastnilo
naše družstvo žen a mužů. V odpoledních hodinách jsme se zúčastnili v netradiční soutěži dvojic.
V neděli se konaly požární útoky. Celkově se naše družstvo žen umístnilo na 3. místě a muži na hezkém
5. místě. Po vyhlášení výsledků jsme se rozloučili s ostatními sbory SDH a vydali se na cestu domů.
Vrátili jsme se v pořádku cca ve 20 hodin. Dne 11.7. pořádal náš sbor již 9. ročník pohárové soutěže O
putovní pohár starosty obce Rokytnice, která se
jako vždy konala na Kochavci. Tato pohárová
soutěž si rok od roku získává stále více
příznivců ze širokého okolí. Soutěžících
družstev rok od roku přibývá a již 3. rok k nám
jezdí družstva ze Slovenska. Na letošní ročník
dorazilo 9 družstev, z toho 5 družstev mužů a 4
družstva žen. Muži se letošního ročníku
nezúčastnili z organizačních důvodů, bohužel
nebyla zajištěna organizační podpora z našeho
okrsku. Naše ženy se umístnily na pohárovém
2. místě. Jsme velmi rádi za každoroční účast
okolních sborů a také velkou podporu fanoušků.
Pevně doufáme, že příští jubilejní 10. ročník
bude, jako každý rok, opět silný v počtu
družstev a užijeme si hezké sportovní
odpoledne. Z důvodu velmi suchého období a velkého poklesu hladiny vody jsme, tak jako loni, za použití
motorové stříkačky PS12, provzdušňovali místní rybník Hajnice.
4/2015
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Dne 1.8. se náš sbor účastnil pohárové soutěže v Jestřabí. Ženy se umístnily na 2. místě a muži na 4.
místě. Dne 8.8. se naše družstvo mladých hasičů zúčastnilo hasičské soutěže v Tichově s názvem O
pohár starosty obce Tichov, v netradičním požárním útoku, který se koná do kopce a používá se místní
koupaliště k nasávání vody tradičním způsobem (vývěvou). Bylo zde velké převýšení od sání po nástřik
terčů. Je to nová a zároveň velká zkušenost pro mladé hasiče, kteří z toho byli patřičně nadšeni.
22. srpna proběhl 15. ročník Mezinárodního setkání na Pěňažné. Zajistili jsme dovoz veškerého
materiálu na místo, stavění a rozmístnění stánků, celkový rozvod elektrifikace v oblasti. Byla opět použita
naše výkonnější centrála, která se již v předešlých ročnících osvědčila. Letošní ročník nám přálo počasí
po celou dobu této akce. Při organizaci akce takového rozsahu již těžíme z léty nabytých zkušeností
našich členů, kteří se pravidelně těchto akcí zúčastňují, a za to jim patří velký DÍK. Veškerá použitá
technika (vozy V3S , atd.) opět prokázala, že je ve velmi dobrém stavu. Dne 29.8. jsme uspořádali
autobusový zájezd s názvem: „Po krásách našeho kraje“. Letos jsme zvolili okolí Brna. Navštívili jsme
galerii ZETORU, kde jsme se seznámili s historií této značky a jejich strojů. Po dokončení prohlídky jsme
se přemístili do obchodního centra OLYMPIA, kde jsme využili volný čas každý po svém. Následně jsme
zavítali na Menšíkovu rozhlednu poblíž Ivančic u Brna. Za hezkého počasí jsme si prohlédli široké okolí a
poté jsme se před touto rozhlednou všichni na památku vyfotili. Z rozhledny jsme se také zavítali podívat
na Menšíkovo muzeum přímo v Ivančicích. Po prohlídce jsme se pomalu vydali na cestu do Oslavan u
Brna na prohlídku hutního a hasičského muzea. Tato prohlídka byla velmi zajímavá a byla pestrou
ukázkou historie 19. století. Po ukončení prohlídky jsme se vydali na cestu k domovu, která byla
zakončena společnou večeří na Pepčíně u Uherského Brodu. Vrátili jsme se kolem 21. hodiny domů, plni
krásných zážitků a dojmů. V letních měsících od července do konce září jsme provedli 12 likvidací
bodavého hmyzu, vždy byl použit speciální ochranný oblek pouze pro tyto účely. Likvidaci prováděl
proškolený člen našeho sboru. Jelikož bylo letos extrémní přemnožení bodavého hmyzu, byly nám
obecním úřadem zakoupeny speciální spreje pro snadnější likvidaci tohoto hmyzu. Při likvidaci všech
sršních hnízd se jednalo o situace, kdy bezprostředně ohrožovali lidské životy.
V rámci tradic náš sbor pořádal pro širokou veřejnost hodovou zábavu, která se konala v sále Hospody.
K tanci a poslechu nám hrála skupina Clera. Bohužel nás mrzí velmi nízká účast našich občanů, ale
zároveň jsme velmi potěšení početnou výpravou spřáteleného sboru ze Slušovic. Podíleli jsme se na
rozsvícení vánočního stromu. K dnešnímu dni máme 64 členů, z toho 12 žáků.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví v následujícím
roce a zároveň patří velké poděkování Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli našemu sboru.
Výbor SDH

Sportovní klub stolního tenisu
V sezoně 2014/2015 se umístila naše družstva v regionálních soutěžích okresu Zlín takto:
-SK Rokytnice „A“- RS 2.tř.- 3.místo (z 12 mužstev) - 51 bodů – postup do RS 1.tř.
-SK Rokytnice „B“- RS 3.tř.- 9.místo (z 12 mužstev) - 37 bodů
27.června jsme se zúčastnili 11.ročníku turnaje ve stolním tenisu v Rokytnici nad Rokytnou, který byl
součástí 42.ročníku Setkání Rokytnic. V soutěži tříčlenných družstev (celkem 8 ze čtyř Rokytnic, chyběla
Rokytnice u Přerova) vybojovalo naše družstvo „A“ (Petr Malatinský, Ivo Petrů, Vlastimil Bureš ) 1.místo
a družstvo „B“ (Jaromír Fojtů, Radek Martinovský, Zdeněk Bureš) 3.místo (historicky 1. medaile). Domácí
družstvo „A“ skončilo na 2.místě.
Do sezony 2015/2016 jsme přihlásili obě družstva a těsně před polovinou soutěže si vedou takto:
- SK Rokytnice „A“- RS 1.tř. - 11.místo (17 b.)
- SK Rokytnice „B“- RS 3.tř. - 8.místo (25 b.)
Koncem roku uspořádá SK Rokytnice 16.ročník Vánočního turnaje pro mládež, registrované a
neregistrované hráče (ženy, muži) o věcné ceny.
V součastné době má SK 20 členů (3 ženy, 17 mužů), z toho 11 je registrovaných hráčů. Z SK Slavičín
máme na hostování 3 mladé hráče z Rokytnice. SK Rokytnice letos slavil 15 let od založení a je tak
nedílnou součástí sportovní činnosti v naší obci. Pomáhá také při kulturně-společenských akcích
(Fašanky, Peňažná, aj.)
Výkonný výbor SK Rokytnice děkuje všem členům i činovníkům klubu za dosavadní práci
a přeje jim i všem spoluobčanům do nového roku 2016 vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho
sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda SK
4/2015
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TJ Sokol
Vážení spoluobčané a sportovní přátelé,
blíží se nám pomalu konec roku a budou tady zase vánoce. Pravidelně v tomto čase hodnotí
všechny složky svou činnost a tak mi dovolte, abych Vás i já s ní v krátkosti seznámil.
Členové TJ Sokol Rokytnice odpracovali při údržbě sportovně kulturního areálu přes 350 hodin. Dále
jsme se zúčastnili 42.ročníku Setkání Rokytnic ČR v Rokytnici nad Rokytnou, kde jsme velmi dobře
reprezentovali naši obec. Fotbalový turnaj měl velmi dobrou úroveň a po výsledcích Vlára – 1.FC 5:0,
Vlára – Přerov 1:0, Vlára – Rokytná 3:2 mužstvo obsadilo 1.místo.
Sezona 2014 – 2015 byla pro naši TJ velmi úspěšná. Po podzimu se tým nacházel na 7.místě tabulky,
ale zlepšenými výkony v jarní části se nám podařilo III. třídu vyhrát a tak postoupit do okresního přeboru.
Momentálně je mužstvo na 11.místě tabulky s 15 body a skóre 33:50. Všichni příznivci fotbalu doufají, že
zlepšenými výkony se mužstvo posune o několik příček výš a okresní přebor se v naší obci bude hrát i
nadále. Uspořádali jsme již 24.ročník Memoriálu Františka Baklíka. Zajistili zdárný průběh Anenské poutě
a aktivně se naši členové zapojují do všech akcí, které pořádá obecní úřad Rokytnice.
Výbor TJ Sokol Rokytnice děkuje všem členům za dosavadní práci a přeje jim i všem
spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce 2016.
Jiří Zoller, předseda TJ

Myslivecký spolek Jasla Rokytnice
Vážení občané, přátelé přírody a myslivosti,
chtěl bych vás informovat o činnosti našeho mysliveckého spolku za rok 2015.
Proběhlo mnoho velkých a vážných změn – dlouholetý myslivecký hospodář Mira
Hamalčík ze zdravotních důvodů ukončil svou činnost. Chtěli bychom mu zde
poděkovat za celoživotní přínos myslivosti v obci. Novým hospodářem byl zvolen
Pavel Pastorek. V rámci změn v legislativě muselo být Myslivecké sdružení Rokytnice
přejmenováno na Myslivecký spolek Jasla Rokytnice. Tato změna byla provázena
spoustou namáhavé papírové práce a komunikací s Krajským soudem v Brně.
Zvyšuje se pouze počet jelení zvěře, ostatní kmenové stavy zvěře zůstávají stejné. Jelení zvěř našla u
nás nové mlaziny. Zde dělají velké škody.
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům našeho spolku za celoroční aktivní účast. Poděkování patří
obecnímu úřadu a všem sponzorům, kteří nás podporují. Velmi důležitá je činnost předsedy Božina
Hamalčíka, který se sdružení svědomitě věnuje. Společným cílem sdružení je podporovat lidovou
myslivost.
Přeji vám krásné svátky vánoční a krásný celý rok 2016.
Zpomalme… Přivoňme k růžím. Jděme na procházku se psem a pozorujme přírodu. Navažme rozhovor
se svým sousedem. Prožijme kvalitní čas se svojí rodinou. Udělejme si čas hrát si mnohem víc a
prožívejte chvilky plné radosti, štěstí a pohody.
Myslivecký hospodář Pavel Pastorek.

Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se letos v naší obci uskutečnilo v sobotu 5. prosince. Děti
z mateřské a základní školy byly za krásné vystoupení obdarovány balíčky z rukou samotného Mikuláše
a Anděla, čemuž přihlíželo několik Čertů. Následovalo odpálení ohňostroje a pozvání na zabíjačkové
pochoutky. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, především místním hasičům,
ženám, panu Spáčilovi a členkám klubu důchodců za výborné koláčky.
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15.ročník

Pozvánky
Silvestrovský výšlap na Peňažnou
ve čtvrtek 31. 12. 2015
Sraz účastníků je kolem poledne na Peňažné.
Jde se za každého počasí. Připravte si dobré obutí, teplé oblečení, jídlo a občerstvení.
Výšlap není nijak organizován – kdo jde, ten přijde.
Pro zájemce je odchod z Rokytnice od firmy ZKL v 9:30 hod.
Návrat se předpokládá mezi 14 – 15 hodinou.
Pojďme na čerstvý vzduch a oslavme Silvestra společně!

Srdečně zveme všechny občany na

IX. Obecní ples
který se uskuteční v sobotu 6. února 2016
v sále Hospody v Rokytnici.
K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna.
Součástí plesu bude bohatá tombola.
Občerstvení včetně zvěřinového guláše je zajištěno.

SK ROKYTNICE zve všechny příznivce na

16. ročník vánočního turnaje
Termín konání: PONDĚLÍ 28.12.2015 – ÚTERÝ 29.12.2015
Místo konání: herna – sál v Hospodě
Program turnaje:
Pondělí 28.12.2015
10:00 – turnaj žactva a mládeže do 18-ti let „Memoriál Emila Slováčka“
16:30 – turnaj neregistrovaných hráčů „Memoriál Josefa Hrnčiříka“
Úterý 29.12.2015
16: 45 – turnaj registrovaných hráčů „Memoriál Ing. Karla Nováka“
Hlavní kategorie pro první den turnaje:
neregistrovaní - muži dvouhra + ženy dvouhra, muži čtyřhra, mládež – dvouhra
Nejlepší hráči si odnesou krásné poháry a zajímavé ceny,
ostatní odejdou minimálně s pocitem, že udělali něco dobrého pro své tělo.
Jednotlivé soutěže budou rozlosovány při zahájení turnaje ve výše uvedených časech!
Na pozdní nenahlášené žádosti o účast v turnaji nebude možné brát zřetel.
Startovné NEREGISTROVANÍ muži: DVOUHRA = 40,- Kč, ČTYŘHRA = 20,- Kč,
pro ostatní účastníky je vstupné dobrovolné.
Žádáme všechny účastníky a fanoušky o respektování pravidel v duchu FAIR-PLAY.
Pořadatelé SK Rokytnice se těší na Vaši účast a super zábavu.

Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce. Vydává obec Rokytnice. Neprošlo jazykovou úpravou.
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