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Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Když prší – seč, když hezky – suš.
Červenec nese parna, krupobití a medovice,
jestli hojný na bouřky a vichřice.
Málo sena v kupách, málo peněz v rukách.
S létem přichází doba nejenom sečení a sušení, ale také sbírání lesních plodů.
Samozřejmě u nás patří k nejoblíbenějším sběr malin, jahod a různých druhů jedlých hub
(někdy i nejedlých). Naši předci v tomto období sbírali i byliny – čarodějné kvítí. Byliny měly v jejich životě velikou
důležitost, znali jejich léčivé účinky a také mnohým, hlavně za určitých okolností, přisuzovali kouzelnou moc. Ale i
k řadě jiným rostlinám se váže spoustu pověr:
Kapradí kvete jen jednou za rok a to v noci svatojanské. Kdo je tu noc najde, do půl noci
vyčká, až odkvete a vyzraje a potom to semeno nechá na bílou šatku opadať, přede mší sv.
sám dá do monstrance, nikým jsa nepozorován, po mši zase tak z monstrance vydělá a při
sobě nosí, stane se neviditelným.
Vezme-li, kdo jde spát, do pravé ruky jetelinu a položí se na levý bok tváří ke dveřím, uslyší
zloděje, kdyby se dobýval do domu.
Dáš-li si olšový list do obuvi, neunavíš se v chůzi.
Uzříš-li očima hřib, neporoste, nýbrž zaschne.
Na hrách se nemá šlapati a jezdec, uvidě na cestě hrách, má sestoupiti s koně a zdvihnout je.
(Moravský lid, F. Bartoš, 1892)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s prací zastupitelstva obce a obecního úřadu v prvním pololetí letošního
roku a s aktuálním stavem významnějších akcí, které v současné době probíhají, nebo které chystáme.
Zastupitelstvo obce se sešlo na svých zasedáních v prvním půlroce celkem pětkrát. Těchto veřejných zasedání
se zúčastnilo 10 občanů. V tomto období zasedal čtyřikrát finanční výbor, jedenkrát kontrolní výbor a stavební
komise provedla 12 místních šetření. V oblasti kulturně – společenské jsme připravili oslavu MDŽ, stavění máje,
kácení máje, 43. ročník Setkání Rokytnic ČR, 10. ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce a Cyrilo –
Metodějskou pouť na Kochavci. Tímto děkuji všem členům společenských organizací za pomoc při přípravách a
průběhu akcí.
Po několika letech bylo vyřešeno prostupování vlhkosti do omítky v pokoji pro nouzové ubytování ve
Společenském domě č.p. 41. V současné době je tento pokoj standardně připraven pro ubytování 4 – 5 osob. Po
více než 10 letech byl rovněž dořešen převod pozemku pod zastřešením v kulturním areálu na hřišti. Obec tak
mohla, jako majitel pozemku, vydláždit celý areál zámkovou dlažbou a zakoupila materiál na výrobu nových lavic.
Na dovybavení dětského hřiště u sběrného dvora novými herními prvky jsme obdrželi od Zlínského kraje dotaci
ve výši 200.000,- Kč. Stejně tolik peněz vložila do tohoto projektu i obec jako finanční spoluúčast. V tomto období
proběhla oprava střechy budovy obecního úřadu a zateplení této budovy včetně provedení nové fasády. Do
konce roku chceme ještě vybudovat bezbariérový přístup na obecní úřad a do kaple sv. Anny. Před dokončením
je také oprava místní komunikace Na Louky. Započaly práce na rekonstrukci víceúčelového hřiště v celkovém
objemu cca 692.000,- Kč. Bude zde položen nový umělý povrch a bude provedena celková oprava oplocení
hřiště. Na tuto akci obdržela obec dotaci ve výši 400.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.
V současné době úřad práce omezil možnost zaměstnání většího počtu občanů v rámci Veřejně
prospěšných prací. Není v silách dvou pracovníků, kteří jsou nyní na VPP u obce zaměstnáni veškeré veřejné
plochy udržovat. Chtěl bych proto poděkovat občanům, kteří provádějí údržbu zeleně na veřejných prostranstvích
před svými nemovitostmi.
Závěrem mně dovolte, abych Vám popřál příjemně prožitou dovolenou a školákům hezké prázdniny.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XVI. zasedání, konaném dne 25.3.2016 mj.:
-

rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 1662/6, pozemku p.č. 2218/48 a pozemku p.č. 2218/49
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č. 482/19
schválilo odprodej části pozemku p.č. 559/1
schválilo odprodej části pozemku p.č. 292/75
schválilo směnu pozemku p.č. 170
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 pro SK Rokytnice ve výši 14 000,- Kč
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 pro TJ Sokol Rokytnice ve výši
85 000,- Kč
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2016 pro ČČK Rokytnice ve výši
8 000,- Kč
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2016 pro Klub důchodců Rokytnice ve výši
8 000,- Kč
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 pro SRPŠ Rokytnice ve výši
12 000,- Kč
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2016 pro Český svaz včelařů ve výši
3 000,- Kč
schválilo Darovací o poskytnutí daru na rok 2016 pro Myslivecké sdružení Rokytnice ve výši
10 000,- Kč
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2016 pro Svaz tělesně postižených Luhačovice ve
výši 2 000,- Kč
schválilo neinvestiční příspěvek na provozní výdaje ve výši 170.000,- Kč
schválilo účetní odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres
Zlín, pro rok 2016
schválilo účetní odpisový plán obce Rokytnice
schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2016. Příjmy: 13 470 800,- Kč. Výdaje: 13 470 800,- Kč. Saldo
příjmů a výdajů ve výši 5 045 000,- Kč bude kryto zůstatkem finančních prostředků z roku 2015
schválilo Zápis z provedených inventur majetku, závazků a pohledávek v Obci Rokytnice
schválilo Zápis o provedení inventarizace v Základní škole a mateřské škole Rokytnice
schválilo rozpočtové opatření č.1/2016
ZO Rokytnice na svém XVII. zasedání, konaném dne 27.4.2016 mj.:

-

schválilo rozpočtová opatření č.2/2016
schválilo odprodej části pozemku p.č. 292/76
schválilo směnu pozemku p.č. 277/17
souhlasilo s podáním žádosti o dotaci pro jednotku SDH Rokytnice pro rok 2017, podprogram 2 –
pořízení nového dopravního automobilu a souhlasilo s vyčleněním finančních prostředků v případě jejího
získání
ZO Rokytnice na svém XVIII. zasedání, konaném dne 10.6.2016 mj.:

-

-

projednalo a schválilo dle § 6 odst. 5 písm. b) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Rokytnice za
uplynulé období 06/2012 až 04/2016 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu
vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2015
schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2015 bez výhrad
schválilo hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice za rok 2015
schválilo účetní uzávěrku Obce Rokytnice za rok 2015
schválilo účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy Rokytnice za rok 2015
projednalo závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bojkovsko za rok 2015 bez výhrad
schválilo účetní uzávěrku SMO Bojkovsko
udělilo výjimku Základní škole a mateřské škole Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizaci, Rokytnice
100, 763 21 Slavičín dle § 6 školského zákona
schválilo rozpočtové opatření č.3/2016
schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Dětské hřiště Rokytnice ve výši 200.000,- Kč
schválilo směnu části pozemku p.č. 485/27
schválilo odprodej části pozemku p.č. 559/1
rozhodlo o zakoupení pozemků p.č. 205/1 a p.č. 205/2
schválilo Darovací smlouvu na uspořádání Setkání Rokytnic ČR 2016 ve výši 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.
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Společenská kronika
Narození
Vlastislavu a Kristýně Trčkovým, dcera Melánie
Milanu Michalcovi a Andree Tihlaříkové, dcera Veronika

Úmrtí
Pan Jaroslav Frait
Pan Ladislav Urban
Pan Miroslav Hamalčík
Paní Ludmila Goňová

Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
Tradiční Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci se letos uskutečnila v neděli 3.července. Od 11.00 hod.
v místní kapli sloužil mši svatou 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 ze školy
MAKULENKY
IVANA AUGUSTOVÁ
ČERVENÉ SUKÝNKY, NAHORU NOSY,
PO POLI TANČÍ PANENKY BOSY.
TANCUJÍ, VÝSKAJÍ V ŽITNÉM POLI,
K VEČERU NOŽKY, ACH OUVEJ, BOLÍ.
Ano, je to tak, letní počasí už nám začalo a děti si užívají zasloužených dnů volna. Zkrátka této době
vévodí dovolená, odpočinek a lenošení u vody. Ale já bych se ještě chtěla vrátit k našim jarním aktivitám.
Po předchozí domluvě s paní B. Fojtíkovou vyrazili naši školáci v úterý 5. dubna do knihovny. Poslouchali, kreslili,
odpovídali na dotazy. Nejpozornější byl žák 4. ročníku Fanda Kostka. Přemýšlivě reagoval na zadávané úkoly,
které vycházely z básniček a říkanek s jarní tematikou, ale též byly orientovány na otázky etikety. Fandovy snahy
si všímala i paní Fojtíková a uznání ve formě jedničky do žákovské knížky získal od paní učitelky Furmanové.
Děkujeme touto cestu paní Blance Fojtíkové za pěkně připravenou besedu.
Také letos 5. dubna k nám do školy zavítala paní Sukaná z Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně, aby nám
představila výtvarnou soutěž s tématem „ Moje oblíbené roční období “. Velmi rádi jsme přijali její výzvu, že se do
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výtvarné soutěže s vervou zapojíme. V úterý 21.6. v Pivečkově lesoparku Nela Zemková převzala diplom za
1. místo ve své kategorii, kterým opět potvrdila své výtvarné schopnosti a nadání, z čehož jsme měli nesmírnou
radost.
Veselé čtvrtky – tak bychom mohli nazvat dny 14. a 21. dubna. Školáci i někteří mateřáčci získali
zkušenosti s prací s hlínou - seznámili se s keramickým tvořením. Tato práce se malým i větším velmi líbila. Při
první návštěvě DDM Slavičín hlíně „vdechli“ tvar, týden poté si výrobky jeli naglazurovat. A dárečky pro maminky
k jejich květnovému svátku byly hotové!
Dne 20.4. se děti naší ZŠ a MŠ společně s dětmi šanovskými zúčastnily první
dvoulekce výcviku plavání v bazénu v Luhačovicích. Školáci a mateřáčci byli
hravým způsobem postupně zbavováni strachu z vodního prostředí. Pobyt v bazénu
totiž přispívá nejen k pohybovému rozvoji, ale i psychické pohodě. My přejeme všem
„ plaváčkům“, aby své nově naučené schopnosti a dovednosti dále rozvíjeli v
průběhu léta. Ve čtvrtek 12.5. jsme si zajeli za kulturou do Městského divadla Zlín. Kdo by
neznal klasickou pohádku Boženy Němcové o nebojácném mladíkovi, který se nelekl ani čertů, když ho na světě
nic netěšilo? Jaký byl jeho návrat po sedmi letech prožitých v pekle? Tak to jsme měli možnost vidět v divadelní
pohádce „Čertův švagr “ v podání společnosti Julie Jurištové. Dětem se představení velmi líbilo, vraceli jsme se
s pocitem příjemně strávených chvil. Za rok se budeme opět těšit na nějaké pěkné divadelní vystoupení.
Ve dnech 24. a 25. května 2016 proběhla na ZŠ a MŠ Rokytnice inspekční činnost ČŠI. Předmětem
kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb v kontrolovaném období aktuálního
školního roku do data inspekční činnosti.
Měsíc červen patří mezi nejhezčí měsíce roku. Dny jsou dlouhé a vzduch je nasycen vůněmi schnoucího sena a
kvetoucích lip. Pro děti je červen ve znamení výletů a blížícího se konce školního roku. Je časem těšení se na
prázdniny, ty nádherné dny bez úkolů a školních povinností, dnů plných slunce, vody, zábavy, radosti a pohody.
A v pátek 3. června dostaly děti jako dárek ke dni dětí 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
vyřádili.
V úterý 7. června si naše MŠ a ZŠ společně s dětmi šanovskými zajela opět do Malenovic na dopravní
hřiště. Zde byly děti seznámeny s dopravními značkami, situacemi, které vznikají na křižovatkách a poučeny o
bezpečné jízdě a starší žáci si napsali test z dopravní výchovy.
Ráno 9. června školáci jak malí, tak i velcí s rodiči i paní učitelkami a připravenými baťůžky nasedli v 7 hodin do
autobusu. Natěšení jsme cestovali do Brna, kde nás čekala plavba lodí po brněnské přehradě a následovala
prohlídka ZOO Brno. Plavba byla pohodlná, s možností vyjít i na horní palubu, odkud nás ale všechny postupně
zahnal drobný deštík. Ale to naštěstí, co se rozmarů týká, bylo vše. V zoologické zahradě si každý vybral, kde
stráví více času – zda u tygrů, ledních medvědů, hadů, žiraf. Někteří z nás využili i možnosti povozit se po zoo
vláčkem. Většina dětí si z lákavého školního výletu přivezla i řadu různých upomínek.
Na pátek 24.6. naši školáčci i školáci čekali s velkým napětím a nadšením. V tento den je čekaly
zajímavé pokusy a “hopsání“ v nafukovacím skákacím hradu. Program přijely realizovat pí. Goňová a pí. Kuncová
z Rodinného a mateřského centra Slavičín. Děti se pomocí zajímavých aktivit seznámily např. jak nafouknout
balonek navlečený na láhev, do které nalily ocet a tajemný prášek, nebo jak prolínají barvy pomocí saponátu ve
vodě apod. Tyto aktivity se velkým i malým velmi líbily. Děkujeme.
Ve středu 29. června v dopoledních hodinách jsme se rozloučili s našimi předškoláky a čtv rťáky, kteří
odchází do ZŠ Slavičín – Vlára. Mateřáčci převzali ilustrovanou encyklopedii „Zvířata“ a žáci základní školy si
odnesli knižní dárek na památku na zdejší školní léta. Odpoledne jsme pak poseděli s rodiči na školní zahradě u
táboráku. A co dodat – přeji malým i velkým školákům hodně úspěchů ve škole a jen pěkné známky!
Nový školní rok 2016 – 2017 začíná ve čtvrtek 1.září 2016 a žáci se sejdou v místní ZŠ v 8.00 hod.
ráno. Provoz mateřské školy bude také obnoven v tento den, a to od 7.00 – 15.30 hod.
Co dodat na úplný závěr?
Chtěla bych poděkovat za spolupráci v uplynulém školním roce pedagogickým a provozním kolegyním,
zastupitelům Obce Rokytnice. Zároveň bych Vám ráda popřála léto plné slunce, radosti, opravdové pohody a
zaslouženého odpočinku.
Dana Žálková, ředitelka školy

Obecní úřad informuje
- Kalendář společenských a kulturních akcí na rok 2016
-

23.7.
24.7.
20.8.
říjen
3.12.

25. ročník fotbal. turnaje Memoriál Františka Baklíka + zábava se skupinou Focus rock
Anenská pouť v Rokytnici
16.ročník Setkání na Peňažné
Setkání s důchodci v sále Penzionu na Kochavci
Rozsvícení vánočního stromu
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- Dětské hřiště s novými herními prvky
Od začátku června mohou děti využívat nové herní prvky na dětském hřišti u sběrného dvora. Celkové
náklady na obnovu dětského hřiště činí 400.511,- Kč, Zlínský kraj z této částky poskytne dotaci ve výši 200.000,Kč. Všechny herní prvky jsou určeny výhradně pro děti od 3 do 14 let. V této souvislosti žádáme návštěvníky
o respektování této věkové hranice, aby mohlo dětské hřiště sloužit svému účelu a našim dětem co nejdéle.

Projekt „Dětské hřiště Rokytnice“ je spolufinancován Zlínským krajem.

43. ročník Setkání Rokytnic ČR
Ve dnech 24. - 26. června 2016 se uskutečnil v naší obci 43. ročník Setkání Rokytnic České republiky.
Toto tradiční setkání obcí stejného názvu se vrátilo do Rokytnice po pěti letech. Poslední Setkání se uskutečnilo
v naší obci v roce 2011. První ročník Setkání Rokytnic se konal v roce 1972 u nás v Rokytnici nad Vlárou a od té
doby se s výjimkou let 1976 a 1984 pravidelně střídají všechny obce v pořadatelství. Od roku 1972 až do roku
2004 byla Setkání zpestřena především fotbalovým turnajem. Od roku 2005 přibyly soutěže v hasičském sportu a
ve stolním tenise.
V letošním roce začalo Setkání Rokytnic v pátek 24. června ve 20.00 hodin společenským večerem, na
kterém zahrála skupina FOCUS rock. V soboru 25. června proběhl turnaj ve stolním tenise, fotbalový turnaj a
hasičské soutěže. Večer se konala taneční zábava se skupinou PROFIL rock. V neděli 26. června pokračovala od
9.00 hodin hasičská soutěž a byly odehrány fotbalové zápasy o konečné umístění. V 15.00 hodin byly vyhlášeny
výsledky ve všech kategoriích, byly předány poháry a ocenění. Závěrečné slovo také pronesl PaedDr. Petr
Navrátil, člen rady Zlínského kraje. Starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek zároveň všechny
pozval na další 44. ročník, který proběhne příští rok v jejich městě.
Nad 43. ročníkem Setkání Rokytnic ČR převzal záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.
Garantem Setkání Rokytnic byla Obec Rokytnice. V naší malé obci je ovšem při organizaci takovéto akce velmi
důležitá spolupráce mezi obecním úřadem a všemi společenskými složkami a organizacemi. Členům těchto
organizací a všem, kteří se na přípravách a zdárném průběhu Setkání Rokytnic podíleli, bych rád touto cestou
poděkoval.
Antonín Goňa
Celkové výsledky Setkání Rokytnic ČR 2016:
HASIČI
MUŽI
Rokytnice nad Vlárou
1. Rokytnice u Přerova
Rokytnice u Přerova
2. Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice nad Rokytnou
3. Rokytnice nad Jizerou
1.FC Rokytnice v Orlic.horách 4. Rokytnice nad Vlárou
Rokytnice nad Jizerou
5. Rokytnice v Orlických horách

FOTBAL
1.
2.
3.
4.
5.
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ŽENY
1. Rokytnice nad Vlárou
2. Rokytnice nad Rokytnou
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STOLNÍ TENIS
Družstvo Rokytnice nad Vláří v sestavě Petr
Malatinský, Pavel Křek, Vlastimil Bureš obsadilo
2. místo ve 12. ročníku Turnaje Rokytnic ve stolním
tenise. Valaši v podniku, jehož se zúčastnilo šest
tříčlenných družstev (ze čtyř Rokytnic ČR) a který se
hrál u příležitosti 43. ročníku Setkání Rokytnic ČR
v Rokytnici nad Vláří, porazili v základní skupině
béčko Rokytnice nad Rokytnou 5:1 a družstvo
Rokytnice nad Jizerou 5:0. V semifinále celek ze
Zlínského kraje ve Valašském derby překonal stejně
jako vloni záložní tým domácích, tentokrát 5:0.
V napínavém finále však áčko Rokytnice nad Vláří
nestačilo na borce z Rokytnice nad Rokytnou a
prohrálo 3:5.
„V souboji o první místo jsme se opět po roce utkali s áčkem Rokytné. Zápas se hrál za velkého vedra a
všichni hráči si mákli až na dno. Duel se pro nás začal vyvíjet celkem dobře, když Pavel Křek nečekaně zvítězil
nad nejlepším hráčem hostů Pavlem Noskem 3:1 a já jsem si poradil s jejich dvojkou Ivanem Piálkem 3:0. Škoda
jen, že nedotáhl zápas do vítězného konce také Petr Malatinský, jenž podlehl 2:3 Ivu Zerzánkovi. Vyrovnání přišlo
v zápětí, když P. Malatinský prohrál 1:3 s Noskem. Po mé výhře 3:0 nad Zerzánkem a prohře P. Křeka 0:3
s Piálkem bylo srovnáno na 3:3. V následujícím utkání jsem nezopakoval loňské vítězství nad P. Noskem a po
velkém boji jsem podlehl 2:3. Pátý bod hostů z Vysočiny získal Piálek po vítězství 3:0 nad smolařem
P. Malatinským. Hráči z Rokytné nám tak oplatili loňskou finálovou prohru v domácím prostředí.“
Výborného úspěchu dosáhli také hráči rezervy Rokytnice nad Vláří, kteří obhájili loňské historické 3. místo.
Mužstvo ve složení Ivo Petrů, René Žalek a Zdeněk Bureš zvítězilo v boji o bronz nad mužstvem z Krkonoš 5:2.
„Zápas se zpočátku nevyvíjel dobře, když R. Žalek prohrál s L. Nesvatbou a já s P. Štensem shodně 0:3.
Všichni jsme však zabojovali a následných 5 zápasů bylo vítězných,“ řekl vedoucí mužstva Z. Bureš, autor
2 bodů, další 2 body přidal I. Petrů a 1 bod R. Žalek.
Celkové výsledky:
1. místo
2. místo
3. místo

Rokytnice nad Rokytnou – A
Rokytnice nad Vlárou – A
Rokytnice nad Vlárou – B

4. místo
5. místo
6. místo

Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Rokytnou - B
Rokytnice v Orlických horách
Ing.Vlastimil Bureš
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Hasičská soutěž O pohár starosty obce
V sobotu 2.července 2016 se uskutečnil na Kochavci 10.ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce.
Soutěže se letos zúčastnilo 8 družstev mužů a 3 družstva žen. Bylo dosaženo těchto výsledků:
Muži:
Ženy:
1.místo SDH Slavičín
1.místo SDH NeVlach
2.místo SDH Štítná nad Vláří
2.místo SDH Rokytnice
3.místo SDH Křekov
3.místo SDH Vizovice
4.místo SDH Sehradice
5.místo SDH Jestřabí
6.místo SDH Rokytnice
7.místo DHZO Závrská (Horná Súča)
8.místo SDH Slopné
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Pozvánky
TJ Sokol Rokytnice Vás srdečně zve
na 25. ročník fotbalového turnaje

Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 23. července 2016 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Účastníci turnaje: SK Jestřabí
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 23.7. a v neděli 24.7.2016

ANENSKOU POUŤ
Sobota 23.7.2016
20:00 Taneční zábava se skupinou Focus rock
Neděle 24.7.2016
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
16. ročník

Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné

v sobotu 20. srpna 2016

od 14:00 hod.

Kulturní program:

Od 15:00 hod. - hraje dechová hudba Chabovienka
Od 16:00 hod. – zahrají harmonikáři Hladíkovci ze Sidonie
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

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