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Září vínečko vaří a co nedovaří,
říjen dopeče.
Pakli v září často hrom bije a blýská,
příští rok na ovoci získá.
Mnoho dešťů v říjnu –
mnoho dešťů v prosinci.
Kolik dnů v říjnu uplyne do prvního deště,
po tolik dnů i v zimě bude pršet ještě.
Letošní léto končí a za dveřmi nám pomalu, ale jistě klepe další roční období. Přicházející podzim není
tak vítaný jako léto, skončily prázdniny a v dohlednu je chladné počasí. Ale i tato doba má své půvaby. Příroda
začíná hýřit všemi krásnými barvami, větrné počasí láká k pouštění draků a je také čas ke sklizni ovoce. Naši
předci měli toto období spojené s pasením dobytka. Proto není divu, že se k nim váže spousta lidových pověr a
tradic:
Nežli se dobytče ze chléva vypustí, vpletou mu červenou pentličku do ocasu. Na Valaších berou na to
červené soukenko. To se děje proto, aby se úročité oči na tuto nápadnou barvu zahleděly a dobytčeti neuškodily.
Když se poprvé na pastvu vyhání, hospodyně poleje dobytek i pasáčka přes hlavu čerstvou vodou, většinou se to
opakuje, když se přižene z pastvy, krávy aby hojně dojily a pasáček, aby byl čerstev a „ranostaj“.
Aby mouchy dobytka na pastvě neštípaly, vezmi boží dřevce, česnek, hořec, starý sádlo a divokýho
kocoura sádlo, maž tím hovada, nebudou jich mouchy štípati. Aby lasice neškodila dobytku, dávej jim každý
pondělí na chléb kopr, petrželí, majstrvurc jest.
(F. Bartoš; Moravský lid; 1892)

Vážení spoluobčané,
ve svém dnešním úvodníku se věnuji investičním činnostem obce v letošním roce. V měsíci květnu bylo
zprovozněno dětské hřiště u sběrného dvora. Hřiště bylo doplněno o 6 nových herních prvků za celkem 411.000
Kč. V červnu byla provedena rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu a opravena fasáda na této budově za
celkem 1.066.000 Kč. Dále byla položena zámková dlažba a vyrobeny nové lavice v kulturním areálu na hřišti
v hodnotě 380.000 Kč. V tomto měsíci byla rovněž provedena oprava místní komunikace Na louky, včetně sjezdů
k rodinným domům. Tato investice vyšla na 1.360.000 Kč. O prázdninách proběhly v mateřské škole stavební
úpravy sociálního zařízení. Do třídy byl zakoupen nový nábytek, do kuchyně sporák a lednice. Celá mateřská
škola byla vymalována. Obec se na těchto úpravách podílela částkou 120.000 Kč. K 31.8.2016 byly ukončeny
práce na obnově víceúčelového hřiště. Zde byl položen umělý povrch, byla provedena celková oprava oplocení.
Hřiště je vybaveno prvky na tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a házenou. Obnova tohoto hřiště stála
obecní pokladnu 692.000 Kč. Nyní vyřizujeme proplacení dotace ve výši 200.000 Kč na dětské hřiště a 400.000
Kč na víceúčelové hřiště. Co se týká odkanalizování obce, tady jsou veškerá povolení vyřízena a čekáme na
schválení dotace. Na příští rok máme příznivou zprávu pro hasiče. Naše obec byla zařazena do pořadníku
žádostí o dotace na devítimístný dopravní automobil.
Závěrem mě dovolte, abych pozval všechny seniory na Setkání s důchodci, které se uskuteční v sobotu
5.listopadu 2016 v penzionu na Kochavci a všechny občany na rozvícení Vánočního stromu, které se bude konat
v sobotu 3.prosince 2016 před obecním úřadem.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XIX. zasedání, konaném dne 2.9.2016 mj.:

-

-

-

-

-

-

-

schválilo rozpočtové opatření č.7/2016
schválilo zprávu o plnění rozpočtu Obce Rokytnice za období 1–6/2016
rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele vyhotovení zpracování změny č. 1
Územního plánu Rokytnice paní ing. arch. Jitce Šimordové, Pod Vodojemem 4500, 760 01 Zlín za
nabídkovou cenu 83.451,28 Kč s DPH.
rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele vyhotovení lesního hospodářského plánu
firmě LESPROJEKT Brno a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno za nabídkovou cenu 300,-Kč/ha bez DPH.
schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Rokytnice č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
schválilo Darovací smlouvu č. D/2739/2016/KH
vzalo na vědomí informaci obecního úřadu o prokazatelném seznamování právnických a fyzických osob
s charakterem možného ohrožení a s připravenými krizovými opatřeními na území obce Rokytnice.
Obsahem tohoto seznamování jsou zejména trvale přístupné aktuální informace na webu obce z oblasti
krizového řízení a ochrany obyvatelstva.
schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 275/1 o výměře 189 m², pozemku p.č. 275/5 o
výměře 146 m², pozemku p.č. 275/14 o výměře 344 m², pozemku p.č. 275/15 o výměře 462 m², pozemku
p.č. 275/18 o výměře 17 m² a pozemku p.č. 275/19 o výměře 337 m². Všechny pozemky se nachází
v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína. Záměr bude zveřejněn na základě žádosti obce Šanov.
Jedná se o pozemky v bezprostřední blízkosti vodárenské nádrže a úpravny vody v obci Šanov.
Vodárenská nádrž a úpravna vody je v majetku této obce. ZO pověřilo stavební komisi provedením
místního šetření v dané lokalitě.
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu dodavatele zhotovení 3 ks dveří do kaple svaté Anny panu
Petru Fojtíkovi, Hrádek 198, 763 21 Slavičín za nabídkovou cenu celkem 107.000,- Kč.
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu dodavatele stavby Dlážděná rampa u budovy obecního úřadu
Rokytnice panu Karlu Hlavicovi, Vlachovice 354, 763 24 Vlachovice za nabídkovou cenu celkem 75.934,Kč.
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu dodavatele stavby Okapní chodník u budovy obecního úřadu
Rokytnice panu Karlu Hlavicovi, Vlachovice 354, 763 24 Vlachovice za nabídkovou cenu celkem 36.749,Kč.
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu dodavatele projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí
pro umístění stavby na akci Průjezdní úsek v obci Rokytnice – oprava silnice III/49518 panu Antonínu
Žáčkovi, Osvobození 256, 763 21 Slavičín za nabídkovou cenu celkem 134.916,- Kč.
rozhodlo o poskytnutí příspěvku při narození dítěte ve výši 4.000,- Kč. Podmínkou poskytnutí příspěvku je
trvalý pobyt dítěte a obou rodičů v Rokytnici. Pokud bude mít trvalý pobyt v Rokytnici pouze jeden rodič a
dítě, příspěvek bude vyplacen ve výši 3.000,- Kč.
Pokud dítě nastoupí do 1. ročníku do základní školy v Rokytnici, bude jeho rodičům vyplacen příspěvek
ve výši 4 000,- Kč. Vyplácení příspěvku na základě těchto podmínek platí pro děti narozené od roku
2016.

Obecní úřad informuje
- Kulturně společenské akce
- 17.října
- Zájezd ČČK Rokytnice do Městského divadla Zlín na představení ŹÍTKOVSKÉ
BOHYNĚ (přihlásit se můžete u paní Burešové v obchodě)
- 5. listopadu – Setkání s důchodci v sále penzionu na Kochavci – hraje L. Beran
- 12.listopadu – Hodová zábava v sále hospody - hraje Profil
- 3.prosince – Rozsvícení vánočního stromu
- Sběr železného šrotu
- v sobotu 22.října 2016 od 13.00 hod. bude proveden členy SDH Rokytnice sběr železného šrotu.
Občané mohou tento odpad nachystat před své domy.
- Sběrný dvůr
- Od 1.11.2016 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 sudou sobotu:
9.00 – 11.00
3/2016
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje
Starosta obce Rokytnice
dle §27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstvech krajů a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. volby do zastupitelstev krajů
se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 Rokytnice
je volební místnost na Obecním úřadě , Rokytnice čp. 58, 763 21 Slavičín
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rokytnici
ve volebním okrsku č. 2 Kochavec
je volební místnost v Penzionu Kochavec, Kochavec čp. 129 , 763 21 Slavičín
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu na Kochavci
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li výše uvedené skutečnosti,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Změna Územního plán Rokytnice
Zastupitelstvo obce Rokytnice schválilo pořízení změny č.1 Územního plánu Rokytnice.
Změnu Územního plánu bude zpracovávat ing. arch. Jitka Šimordová. Předpoklad zahájení projednání změny
územního plánu je začátek roku 2017, kdy bude veřejnost ještě dvakrát vyzvána k uplatňování připomínek
k Územnímu plánu obce.

Víceúčelové hřiště nově
Od měsíce září je možné využívat zrekonstruované
víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu bývalého koupaliště.
Na tomto hřišti je možné hrát tenis, nohejbal, volejbal, házenou a
malou kopanou. Upozorňujeme sportovce, aby dodržovali provozní
řád hřiště. Hřiště je v současné době volně přístupné. Pokud budou
zaznamenány projevy vandalismu, případně poškozování areálu,
hřiště bude uzamčeno a sportovci si budou vyzvedávat klíče na
obecním úřadě proti podpisu. Přejeme hodně sportovních úspěchů.
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Zprávy ze školy

PODZIMNÍ
Jitka Dolejší
PRÁZDNINY JSOU ZA HORAMI,
UŽ JE KONEC, UŽ JE TO!
UČEBNICE POPADNEME,
ZAPOMENEM NA LÉTO.

ZVONEK ZVONÍ, UŽ JE ŠKOLA!
K NOVÉ PRÁCI UŽ JE ČAS.
VŠE UTEČE JAKO VODA,
PRÁZDNINY TU BUDOU ZAS!

Podzimní stromy a sluníčko, které už nezahřeje tak, jako v létě - to vše je znamení, že se blíží podzim plný
přírodních krás s ním spojených…zkrátka i podzim má své půvaby….
Ano, podzim je tu, ale já se vrátím k začátku školního roku 2016 – 2017
Prázdniny opět utekly jako voda, ostatně jako každý rok, počasí nám celkem přálo, sluníčko hřálo až do jejich
konce, dokonce ještě i dlouho v září.
A jako na všech školách začal ve čtvrtek 1.září 2016 nový školní rok i v ZŠ a MŠ Rokytnice. Do lavic v základní
škole usedlo sedm žáků 1. a 2. ročníku, kde třídní učitelkou působí paní učitelka A. Furmanová.
V mateřské škole bylo k 1.září 2016 zapsáno celkem 16 dětí. O naše předškoláky se postarají po celý školní rok
paní učitelky D. Žálková a K. Gbelcová.
V mateřské škole proběhne výchovně vzdělávací činnost dle Školního vzdělávacího programu “Můj barevný svět„
a v ZŠ dle ŠVP „Čarovný rok ve škole“.
Provoz školní družinky je zajištěn pro všechny žáky od 12.30 – 15.30 hodin.
Nepovinným předmětem zůstává náboženství - přihlášeno pět žáků základní školy.
Nadále pokračujeme v projektu „ovoce do škol“.
Co máme v plánu v nejbližší době a co již proběhlo?
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V pátek 16.září jsme se společně s dětmi MŠ a ZŠ a jejich rodiči sešli u nás na školní zahradě.
Překvapením pro všechny příchozí bylo tzv. „pohádkování“. Pro děti i s jejich rodiči byla připravena čtyři
stanoviště, kdy na každém z nich při splnění úkolu získalo rodinné družstvo nejen razítko za splnění, ale i
věcnou odměnu. Když už jsme pak dostali hlad, opekli jsme si přinesené dobroty a s chutí je snědli.
Poděkování patří i pomocníkům z řad našich „absolventů“ – Elišce Rakové, Kristýně Urbanové, Tereze
Koláčkové a Milanu Cekierovi, kteří se zapojili dokonce v přestrojení za pohádkové postavy a trpělivě na
stanovištích vysvětlovali úkoly.
Ve středu 21.září se děti mateřské a základní školy zúčastnily besedy s názvem „Buďme kamarádi“,
kterou vedla paní Alena Svobodová. Účelem bylo seznámit děti se životem handicapovaných lidí. Malí i ti
větší si mohli vyzkoušet jízdu na vozíku, orientaci pomocí slepecké hole, psaní Braillovým písmem a
další zajímavé věci.
V neděli 16. října vystoupí žáci základní a mateřské školy při příležitosti vítání občánků do života.
Dále je na říjen připravena beseda „Zdravá pětka“.
V sobotu 5.listopadu ve 14.00 hodin vystoupí děti i žáci jako každoročně pro zdejší seniory na Kochavci.
Po dohodě s paní B. Fojtíkovou jistě opět podnikneme podzimní besedu ve zdejší knihovně pro žáky ZŠ
a naše předškoláky
Na sobotu 3.prosince 2016 je připraveno jako každoročně „ rozsvěcování vánočního stromku“ před
zdejším obecním úřadem, kde se představí naše malé i velké děti s kulturním vystoupením….../ a možná
přijde i Mikuláš se svou družinou /……
A jako předvánoční dárek je připravena pro všechny děti návštěva divadelního představení ve Zlíně –
„Opice Žofka“, a to dne 21.prosince 2016.
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Jaké úpravy proběhly během prázdnin v budově a okolí školy?






V mateřské škole proběhla celková rekonstrukce na dětských WC.
Vymalována celá mateřská škola.
Dále byl zakoupen do třídy MŠ nový nábytek.
Zakoupeny spotřebiče do školní jídelny – sporák, lednice.
Oprava dětského pískoviště na zahradě MŠ.

A na závěr bych ráda popřála veselé hraní předškolákům, všem žákům základní školy přeji hodně úspěchů,
zážitků a zajímavých poznatků, aby na tento rok měli jen samé příjemné vzpomínky a pracovní pohodu celému
kolektivu ZŚ a MŠ Rokytnice.
A Vám všem přeji pokud možno krásné, barevné a prosluněné podzimní dny.
Dana Žálková, ředitelka ZŠ a MŠ
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Společenská kronika
Narození
Aleně a Michalu Vichtovým, dcera Veronika

Sňatky
Zuzana Poláštíková a Tomáš Fišer

Úmrtí
Pan Ladislav Vašák
Paní Vlastimila Pospíšilová
Paní Anna Malaníková
Pan Jaroslav Marek

Vzpomínáme
Dne 9.listopadu 2016 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Ing. Ladislava Findoráka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

„Odešel jsi cestou, kde jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nám zanechal otevřené dokořán.
Osud Ti nedopřál s námi déle být,
no v našich srdcích budeš stále žít.“
Dne 14.srpna 2016 jsme si připomněli 2.smutné výročí úmrtí pana Libora Petrů.
S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče,
dcera Jana a sestry s rodinami.

" Očím se ztratili, ale v srdcích
zůstanou navždy s námi. "
Dne 14. září 2016 uplynulo 7 let, kdy nás navždy opustila naše
drahá maminka, babička a prababička paní Marie Strnadová a dne
3. května 2016 uplynulo už 30 let, kdy nás navždy opustil náš
drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Strnad.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

3/2016
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Peňažná 2016
Hymny České a Slovenské republiky postupně zazněly opět předposlední srpnovou sobotu 20.8.2016
při zahájení 16.ročníku mezinárodního setkání Čechů a Slováku na Peňažné. K tanci i poslechu hrála dechová
hudba Chabovienka z Horné Súče, dále zahráli harmonikáři Hladíkovci ze Sidonie. Soutěže – přetahování lanem
a pivní štafety se staly již tradicí, kterých se aktivně zúčastnilo mnoho návštěvníků. Nezapomněli jsme ani na děti.
Kromě „kofolové“ štafety si mohly nechat ozdobit obličej různými obrázky a ornamenty. Děkujeme všem, kteří se
organizačně podíleli na přípravě této akce. Zároveň všechny zveme na příští 17.ročník, který se uskuteční
v sobotu 19.8.2017.

Zlínský kraj poskytl dar na organizaci 16. ročníku Mezinárodního česko – slovenského setkání na
Peňažné ve výši 20.000,- Kč a záštitu nad akcí převzal hejtman Zlínskeho kraje MVDr. Stanislav Mišák

Svoz nebezpečného odpadu
Firma RUMPOLD provede ve středu 5.října 2016 sběr nebezpečného odpadu.
Občané mohou tento odpad odevzdat pracovníkům firmy
od 15:00 do 16:00 hodin u obecního domu na Kochavci
a od 16:00 do 17:00 ve sběrném dvoře v Rokytnici.
Nebezpečný odpad: kyseliny, oleje a tuky, barvy, tiskařské barvy, baterie, akumulátory, lednice, televizory …
Sběr není určen pro podnikatelské subjekty, kterým vzniká tento odpad z provozování podnikatelské činnost
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Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – podzim 2016

Muži
Začátek

Odjezd
13.30

9.10.

15.00

15.10. SO

15.00

22.10. SO

14.30

30.10.

14.30

Hřiště

Oddíl

V

Nedašova Lhota

D

Březůvky

12.30

V

Louk y

D

SK Zlín
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