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Jasná noc o Štědrém dnu - mrazy lezou ke dnu.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Padá-li na Štědrý den sníh, urodí se len.
Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se chmel.
Je-li na Štědrý den večer jasno, urodí se hrách.

Po roce už tady máme zase Vánoce! Ty jsou samozřejmě jedny
z nejoblíbenějších svátku v roce a to nejenom u dětí. K Vánocům neodmyslitelně patří dodržování
lidových tradic, ale nejvíce zvyků se týká Štědrého dne.
Například zbytky jídla z večeře se zahrabávaly ke stromům v sadu, aby byla nejen dobrá úroda,
ale aby se ze zahrad odstěhovali krtci. Rybí kosti se často zakopávaly pro hojnou úrodu na poli, dokonce
v Čechách se kosti z ryb uschovávaly a používaly drcené jako lék.
Opomenuta nebývala ani studna, důležitá součást každého hospodářství, protože bez zdravé
vody se nikdo neobešel. Hospodář do ní vhodil vždy kousek chleba nebo jablko a doprovodil to prosbou:
„Tu máš, studničko, koledičku, abys nám dávala dobrou vodičku“.
Ale také dobytku a drůbeži se dávaly zbytky štědrovečerní hostiny, aby nejenom nic nepřišlo
nazmar, ale především proto, že zvířata tím měla být podle dávné pověry po celý nadcházející rok
zdravá. Dávalo se také včelám po kousku jablka a několik ořechových jader, aby měly hodně medu. Když
hospodyně nadrobila na Štědrý večer slepicím brambory s mákem, měly prý slepice tolik vajec, kolik
máku sezobaly. Husám se zase dávaly brambory s česnekem, aby se jim líhla zdravá a pěkná housata.
(Vánoce na Moravě, P. Toufar 2010)
Vážení a milí spoluobčané,
přiblížila se opět doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce. V době Vánoc
mají lidé k sobě blíže, chovají se ohleduplněji a laskavěji. Přeji nám všem, aby nám tyto ušlechtilé lidské
vlastnosti vydržely po celý příští rok 2017.
Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem
svým, aby jste letošní Vánoce prožili co nejkrásněji, ve zdraví a v pohodě, aby jste se v době svátků
vzdálili všem starostem. V novém roce 2017 Vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
jak v osobním, tak i v pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XX. zasedání, konaném dne 14.10.2016 mj.:
-

schválilo rozpočtové opatření č. 9/2016
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2016 – 2017
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice ve šk. roce 2015 -2016
schválilo odprodej pozemků p.č. 275/1, 275/5, 275/14, 275/18 a 275/19
schválilo odprodej pozemku p.č. 2242/20, části pozemku p.č. 2238/1 a části pozemku
p.č. 2238/3
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/3242/2016/ŽPZE
souhlasilo se zaměstnáním pana Jaroslava Raka jako dělníka pro údržbu obce
schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu sportovní, tělovýchovné a kulturní činnosti a
podporu aktivit v oblasti životního prostředí obce Rokytnice na rok 2017
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu dodavatele svodidel v lokalitě Na Louky na akci
„Dodávka a montáž svodidel NH4“ společnosti Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o., K Majáku
5001, 761 23 Zlín za nabídkovou cenu 61 200,- Kč bez DPH

ZO Rokytnice na svém XXI. zasedání, konaném dne 25.11.2016 mj.:
-

-

schválilo rozpočtové opatření č. 11/2016
schválilo rozpočtové provizorium pro období do schválení nového rozpočtu. Finanční prostředky
v tomto období budou použity ke krytí závazků roku 2016 a ke krytí provozních nákladů v tomto
období, maximálně za každý měsíc do výše 1/12 skutečných nákladů roku 2016.
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 zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 885/2
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu dodavatele nerezového zábradlí ke vstupu do budovy
obecního úřadu společnosti: Ocelové konstrukce, s.r.o., Vlachovice 278, 763 24 Vlachovice za
nabídkovou cenu 105.950,- Kč bez DPH.

Budova obecního úřadu
V letošním roce proběhla celková rekonstrukce budovy obecního úřadu, kaple sv. Anny a hasičské
zbrojnice. V rámci stavebních úprav této budovy byla provedena celková výměna střešní krytiny a
klempířských prvků. Nahrazeny byly rovněž některé krovy a části pozednic. Kompletně bylo vyměněno i
hromosvodové zařízení na celé budově. Dále byla opravena fasáda, včetně zateplení. V podzimních
měsících byla vybudována bezbariérová přístupová rampa a osazeno nerezové zábradlí. Kolem celé
budovy byl zhotoven okapní chodník. Již dříve byly vyměněny vchodové dveře na obecní úřad a do
hasičské zbrojnice. Vstupní dveře z dubového masivu do kaple sv. Anny jsou připraveny k montáži.
Přístupová cesta k budově je osvětlena novým tělesem veřejného osvětlení.
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Obecní úřad informuje
- Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2017
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2017 stanovena na 350,- Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
Osvobození a úlevy (dle článku č.6 OZV č. 2/2016) jsou následující:
(1) „Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, o kterých to stanoví zákon.“
(„ust. 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích.).
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí nepřetržitě po dobu 10 kalendářních měsíců a
delší,
b) občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny (obecního úřadu) a v obci se
nezdržují,
c) osoby s pobytem na adrese Rokytnice čp. 86 a 150 z důvodu nemožnosti příjezdu sběrného
vozu.
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, (např. předložením potvrzení
o studiu střední nebo vysoké školy),
e) děti, narozené v příslušném kalendářním roce.
(3) 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 (např. předložením potvrzení o studiu
střední nebo vysoké školy),
b) osobám s 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% z důvodu nutnosti dovozu popelnice k hlavní
komunikaci.
Dle článku č.5 odst.1) OZV č. 2/2016 je splatnost poplatku za odpad k 30.9. příslušného roku. Ruší se
sleva ve výši 5 % při zaplacení poplatku do 31.3. příslušného roku.
Pro informaci uvádíme skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu za období 1/2015 až 12/2015:
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Kontejner a uložení odpadu na skládce
Sběrný dvůr kontejnery
Celkem

218.189,7.858,79.382,304.429,-

Další náklady obce na svoz a likvidace odpadu za období 1/2015 až 12/2015
Nebezpečný odpad
10.155,Separovaný odpad
56.790,EKO-KOM
- 44.948,50
Elektřina SD
9.558,Celkem
31.554,50
Náklady celkem
335.983,50
Ke dni stanovení poplatku měla naše obec 598 obyvatel a majitelů rekreačních staveb, což znamená, že
náklady na svoz a likvidaci odpadu na 1 osobu za rok 2015 činily 562,- Kč.
………………………………………………………………………………………………………………………....
Svoz komunálního odpadu v roce 2017 bude firma RUMPOLD UHB., s.r.o. provádět
každý sudý pátek, tak jako letos. Poslední letošní svoz bude 30.12.2016.
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Společenská kronika
Narodili se
Martině a Tomáši Peškovým dcera Karolína
Kláře a Radimu Saňákovým syn Radim

VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ – VIGILIE
v sobotu 24.12.2016
v místní kapli v 15.00 hodin

Knihovna
Vážení a milí čtenáři a čtenářky,
v knihovně v Rokytnici byla provedena paní knihovnicí ze
Štítné nad Vláří revize knižního fondu. Při revizi bylo
vyřazeno celkem 404 svazků knih. Celkem máme
v knihovně 2 895 knih. Je tedy z čeho vybírat. Knižní fond
se postupně doplňuje. Do knihovny v Rokytnici jsme letos
nakoupili knihy a časopisy v hodnotě 10.293,- Kč a do
knihovny na Kochavci knihy v hodnotě 3.008,- Kč. Dále
máme k dispozici přes tři sta knih ze tří výměnných
souborů krajské knihovny (minulý týden byl dovezen jeden
nový).
Přijďte nás navštívit a zpříjemnit si tak dlouhé
zimní večery četbou zajímavé knihy nebo navštivte
některou z příštích akcí. Knihovna bude otevřena v pátek
23.12.2016 a potom až v novém roce v pátek 6.1.2017
v obvyklé půjčovní době od 15.30 do 18.30 hodin.
Beseda s žáky ZŠ a MŠ 24.listopadu 2016.

Lampionový průvod 18.listopadu 2016.

Můžete také navštívit naše webové stránky http://rokytnicez.knihovna.info
Přeji Vám nádherné vánoční svátky plné splněných snů a rodinné pohody a do nového roku zdraví, štěstí
a lásku.
Blanka Fojtíková, knihovnice
4/2016
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Zprávy z mateřské a základní školy
Až jehličí zavoní a až svíčky zaplanou, srdce spolu zůstanou.
Narozením Ježíškovým, tímto krásným časem snovým, nový čas nám nastává.
Ať radost a světlo prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny chvíle
nového roku 2017!
Ale ještě v krátkosti – co se událo za poslední dva měsíce roku 2016:












Na neděli 16. října bylo připraveno vítání občánků, na kterém nemohly chybět ani děti z naší MŠ
a ZŠ , kde vystoupily s básněmi a písněmi .
24.10.2016 naše mateřská a základní škola
absolvovala vzdělávací program Nadačního fondu
Albert „Zdravá pětka“, který byl zaměřený na
zdravou výživu dětí.
V sobotu 5. listopadu se děti představily pásmem
básní a písní o „ houbičkách“ pro zdejší seniory ve
Společenském domě na Kochavci .Věříme, že jsme
svým vystoupení přítomné příjemně potěšili a
naladili na jejich přátelské posezení.
Rozsvícení vánočního stromu
se uskutečnilo
v sobotu 3. prosince před Obecním úřadem
Rokytnice. Předškoláci i školáci si připravili básně
se zimní, čertovskou a vánoční tematikou a
společně si zazpívali dvě krásné vánoční koledy.
Poté přišel Mikuláš i se svou družinou a všechny
účinkující odměnil pěkným balíčkem. Celou tuto
radostnou atmosféru podtrhl ohňostroj, bohaté občerstvení a myslím si, že jsme se všichni
výborně předvánočně naladili.
15. prosince to na škole krásně vonělo vánočním cukrovím. Děti přišly vybaveny vykrajovátky,
zástěrkou, válečkem a spolu si malí i větší zahráli na opravdové cukráře. Hotové výrobky
z lineckého těsta si odnesly domů, aby se pochlubily svým rodičům.
Ve čtvrtek 21.prosince jsme si opět po roce zajeli za kulturou do Městského divadla Zlín na
představení „Opice Žofka “ . Neobyčejně chytrá, vynalézavá a spravedlivá je opice Žofka, která
dovede vymyslet nejednu báječnou zábavu, umí také vyřešit kdejakou zapeklitou situaci. A že se
jich v ZOO přihodí! Děti shlédly dva příběhy – „Jak Žofka pořádala maškarní karneval “a „Jak
Žofka odhalila zloděje“.
A na poslední pracovní čtvrtek tohoto roku - 22. prosinec - jsme si připravili vánoční besídku pro
rodiče dětí mateřské a základní školy. Sešli jsme se v herně mateřské školy. Nejdříve se
představili mateřáčci a poté školáci.
Jak zazvonil zvoneček, všichni se rozutekli pod stromeček, kde na děti čekalo překvapení. Hrály
koledy, malí i větší rozbalovali dárky a pro rodiče bylo připraveno malé občerstvení.
Prožili jsme společně příjemné odpoledne, ale všichni se určitě těší až na tu „pravou domácí“
vánoční atmosféru.

„ Sny jsou nekonečná touha, pro kterou jsme schopni udělat cokoliv. A když se ten sen splní, je to ta
nejkrásnější odměna za všechna snažení.“
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Rokytnice přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
2017 hodně štěstí, zdraví a mnoho splněných snů a přání. Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat
Obecnímu úřadu Rokytnice za celoroční spolupráci.
Dana Žálková, ředitelka školy
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Zprávy ze základní školy:
Ohlédněte se společně s námi za uplynulým obdobím, rádi bychom se s Vámi podělili o veselé a
zajímavé zážitky ze školního prostředí.
Co zajímavého ještě v listopadu?
Dne 7.11. jsme zase jeli tvořit do DDM Slavičín. I tentokrát školáci i předškoláci překvapili svým zájmem
o keramické tvoření, při kterém se s velkým nasazením pustili do obkreslování šablon, jemného
tvarování nebo uhlazování okrajů výrobků. Práce se nám hezky dařila a o týden později - 14.11. jsme si
hned mohli přijet výrobky glazurovat. Po druhém vypálení v peci jsou výrobky hotové a nás těší leskle
vyhlížející dárečky pro naše nejbližší.
Ve čtvrtek 24.11. se žáci rokytenské školy nedočkavě vydali směrem k budově Společenského domu
v Rokytnici. Čekala nás tam beseda s pí. Fojtíkovou na téma Večerníčky. Dozvěděli jsme se například,
že tyto krátké pohádky mohou být různým způsobem animované, nebo třeba hrané herci. Společně jsme
se podívali na několik známých pohádek na dobrou noc, některé pohádkové postavy i nakreslili a už byl
čas vrátit se zpět do školy. Beseda nás moc bavila a velmi se těšíme na další. Můžete nás jako
návštěvníky knihovny vidět i na pár fotografiích na internetu.
Co veselého?
Ve školní jídelně: „Víš, co je to kuří oko? … To je taková jiná omeleta! “
Andrea Furmanová, učitelka
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Včelaři
Včelaři zdraví všechny dobré lidi.
Úvodem si dáme trochu statistiky. Prvního září 2015 jsme měli zazimovaných 99 včelstev. Zima nebyla
ani moc krutá, ale přesto nás o pár včelstev připravila. Prvního března letošního roku jsme napočítali 87
živých, zdravých včelstev. Tento počet se nezměnil ani prvního května, po tomto datu už většinou včely
nehynou. Letos naši včelaři zase nakoupili třicet matiček ze šlechtitelského chovu z Uherského Brodu.
Aby byla zajištěna větší vzdělanost našich včelařů, zúčastnili se tři členové přednášky na téma
chov matiček a ošetřování včelstev v průběhu celého roku. Tato akce proběhla u přítele Juráňa
v Hranicích na Moravě jedenáctého června. Z tohoto setkání jsme si přivezli několik zralých matečníků,
ze kterých se do dvou dnů vyléhly mladé matičky. Tím jsme získali cizí krev do našich chovů tolik
potřebnou. Taky jsme měli možnost zakoupit různé včelařské potřeby v obchůdku přítele Juráně.
Přestože naši včelaři kat pečují o svá včelstva, příroda jim nebyla nakloněna. Na jaře, když kvetly ovocné
stromy, přišly mrazíky a připravily nás o med i ovoce. Asi bylo málo mšic, takže ani lesní medovicový med
včelky nepřinesly. Tak bídný rok nepamatují ani nejstarší včelaři. Jen málo z nás si dovolilo pár kil medu
prodat a byli i takoví, kteří si museli koupit med i pro svoji potřebu. Prvního září 2016 v našich úlech
bzučelo 111 včelstev, doufáme, že bzučí i dnes a věříme, že budou bzučet i na jaře.
Na tomto místě jsme se léta seznamovali se včelími produkty, dnes si povíme něco o včelím
obydlí. Původní divoké včely žily v půdních a skalních trhlinách, pod různými převisy, ale hlavně v dutých
stromech. Odtud lidé včelám vybírali plásty a vymačkávali z nich med. Později dutý strom porazili,
vyřezali z něj kousek dutiny se včelím hnízdem, přidělali k ní dno a víko a byl na světě první úl. Pak přišly
na řadu různé košnice pletené ze slámy, rákosu palachu i proutí. Tyto úly byly jednoprostorové, plásty
byly přilepeny ke stropu i stěnám úlu. Při každém vybírání medu se musely vyřezat nožem. Tímto
zákrokem se zničily pláty jak s medem, tak i s plodem. Někdy kolem roku 1853 se začaly vyrábět úly
z dřevěných prken, do kterých se vkládaly rámky z dřevěných latěk. V rámcích byly připevněny mezistěny
ze včelího vosku, na kterých včely vystavěly voskové buňky. Tím vznikl plást v rámku, který se dal kdykoli
z úlu vyjmout, prohlídnout, popřípadě vytočit med a opět bez poškození vrátit do úlu. Začátkem minulého
století už byly v provozu úly dvouprostorové. Nejrozšířenějším byl úl budečák, zadem přístupný,
rozdělený vodorovně mateří mřížkou na dva prostory. Mateří mřížky jsou plastové nebo drátěné, mezery
mezi dráty 4,2 mm dovolují včelám procházet mřížkou, ale matička, která je trochu větší touto mřížkou
neprojde. Proto se spodní polovině úlu říká plodiště, ve
kterém matička klade vajíčka, vyvíjí se tam plod a
líhnou se mladé včelky. Horní polovině říkáme medník.
Tady včely s medem procházejí mřížkou a med
ukládají do medníkových plástů. Dnešní nejmodernější
úl je úl nástavkový. Nástavek je bedýnka o čtyřech
stěnách, bez dna a stropu. Další součástí úlu je
odnímatelné dno s česnem pro vylétávání včel z úlu a
odnímatelné víko. Na nějaký podstavec nebo do
včelína položíme dno, na něj dáme nástavek s plásty a
navrch víko. Do takového úlu nastěhujeme na jaře rok
nebo oddělek, pokrmíme cukrem a čekáme, až zesílí a
obsedne celý nástavek. To může být ve druhé polovině
června. Pak zvedneme víko, na první nástavek
položíme mateří mřížku a přidáme druhý nástavek
(medník) a přikryjeme víkem. Když je snůškově dobrý
rok, vytočíme ještě trochu lesního medovicového
medu. Na přelomu července a srpna, kdy končí
snůška, vytočíme med, odstraníme mateří mřížku,
prohlédneme plodiště, jestli je tam matička a jestli
dobře klade. Pak vrátíme medník s vytočenými plásty
(bez mřížky), zakrmíme cukerným roztokem a máme
zazimované silné včelstvo ve dvou nástavcích. Takové
včelstvo v příštím roce využije i první květovou snůšku
a může zesílit na tři až čtyři nástavky.
To je vlastně nejzákladnější způsob včelaření.
Vidíte, nic na tom není a zkusit si to může každý.
Krásné svátky vánoční Vám přejí místní včelaři.
4/2016
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Klub důchodců
Je k neuvěření, jak ten čas letí a zase se k nám blíží vánoční svátky, Nový rok a zase budeme o
rok starší.
My už toho bohužel moc nezastaneme, ale jsme rády, že se můžeme každý čtvrtek sejít v naší
klubovně, kde si můžeme uvařit kafíčko, probrat naše starosti a bolesti a hned nám je líp.
Letos jsme uspořádali zájezd na výstavu Floria Kroměříž. Ten se nám vyvedl a doufáme, že byli
všichni spokojeni.
Již tradičně se jeden čtvrtek v červenci scházíme na rybářské chatě, kde si opečeme špekáček a
zazpíváme.
Na závěr bych chtěla popřát všem spoluobčanům, obecnímu úřadu a všem v našem klubu
důchodců šťastné a veselé svátky vánoční a hlavně pevné zdraví v roce 2017.
Za klub důchodců Jaroslava Ščučinská

Český červený kříž
Milí spoluobčané,
s blížícím se koncem roku bývá zvykem se poohlédnout za minulým rokem.
V březnu jsme ve spolupráci s OÚ navštívili zlínské divadlo. Představení ,,Prodaná nevěsta“
v režii Jana Antonína Pitínského, nás mile překvapilo. Na vlastní oči jsme spatřili, že i národní opera se
může odehrávat v současnosti a s prvky novodobého cirkusu.
V červnu jsme se sešli v místním kulturním areálu u táboráku, kde jsme si opekli něco na zub.
Největší letošní událostí v naší obci byl určitě 43. ročník ,,Setkání Rokytnic“ z celé České
republiky, děkuji našim členkám za držení zdravotních hlídek na této akci.
Hasičská soutěž ,, O pohár starosty“ na Kochavci se letos podařila, počasí přálo a naše členky paní
Jiřinka Burešová a Blanka Machalová se jí zúčastnily jako zdravotní hlídka.
Září bylo ve znamení zájezdu. Letos jsme navštívili město Kopřivnici a Štramberk. V Kopřivnici
nás uvítalo nejdříve muzeum Fojtství, seznámili jsme se, jak naši předkové dříve cestovali, prohlédli jsme
si velkou sbírku kočárů a bryček rodiny Šustalů.
V centru města je atraktivní expozice kopřivnické vozovky, později automobilky Tatra. Expozici
v Technickém muzeu si
užily určitě nejvíce děti
a naše drahé polovičky.
Po obědě jsme se
autobusem
přesunuli
do Štramberka, tam na
městském
rynku
probíhala akce
,,Šermířské klání“ se
starodávným
jarmarkem. Tady byl
rozchod a každý z nás
ho využil po svém,
někdo si vystoupil na
rozhlednu
Trúbu,
navštívil stálou výstavu
akvarijních a terarijních
zvířat nebo poseděl u
hudebního doprovodu.
A aby nebylo té kultury málo, tak se nám v říjnu konečně podařilo sehnat větší množství lístků na
představení ,, Žítkovské Bohyně“ v Městském divadle Zlín. Celý tvůrčí tým i s režisérem Dodo Gombárem
předvedli obdivuhodný výkon v inscenaci, která nás doslova očarovala.
Výroční valná hromada se koná ve čtvrtek 29.12.2016 ve 14.00 hodin ve Společenském domě
č.p. 41, tímto Vás všechny srdečně zveme.
S přáním klidných Vánoc a do Nového roku 2017 co nejvíce zdraví.
Monika Koláčková, členka ČK
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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 si členové berou za hlavní cíl udržet a zvelebovat to, co
jsme v minulých letech již vybudovali. Hned na začátku roku proběhla Výroční
valná hromada sboru. Jako čestní hosté se účastnili náměstek starosty
dobrovolných hasičů Zlínského kraje, starosta obce Rokytnice a náměstek starosty
15. okrsku.
V prvním čtvrtletí započala plánovaná 1. etapa rekonstrukce místní
zbrojnice. Upravili jsme vnitřní prostor, dále proběhla celá výměna elektrických
rozvodů a vybudování nových úložných prostorů pro věci a výzbroj. Na konci
měsíce ledna proběhla montáž nových vjezdových vrat – tzv. sekčních vrat, které
nám zakoupil obecní úřad.
Dne 22.1. v dopoledních hodinách byl naší zásahové jednotce vyhlášen poplach od Krajského
operačního střediska Zlín. Jednalo se o požár suché trávy v prostoru fotovoltaické elektrárny na TVD.
Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu nám bylo oznámeno, že se jedná o tematické cvičení
pro případ opravdového požáru. Všechny zasahující jednotky byly provedeny celým areálem, kde nám
byl ukázán hlavní zdroj vody, hlavní hydrant atd. Dále jsme byli proškoleni o celkovém chodu a struktuře
fotovoltaické elektrárny.
Dne 27.2. se velitelé sboru zúčastnili Velitelského dne ve Slavičíně.
Ve druhém čtvrtletí započala plánovaná 2. etapa rekonstrukce místní hasičské zbrojnice. Jednalo
se o úpravu přístupu do podkroví nad zbrojnicí. Bylo instalováno nové shrnovací schodiště a úprava
podlahy novým červeným nátěrem.
V březnu někteří členové úspěšně složili odborné zkoušky pro obsluhu motorové pily,
rozbrušovací pily a křovinořezu, které bylo uhrazeno obecním úřadem.
Už se stalo tradicí, že se naši členové střídají při stráži u Božího hrobu na Bílou sobotu v kostele
sv. Vojtěcha ve Slavičíně.
V jarních měsících byly z našeho rozpočtu zakoupeny nové sportovní savice pro žáky. Bylo
potřeba nahradit toto staré a soutěžemi opotřebované sportovní náčiní.
V jarních měsících proběhl v obci sběr železného odpadu. Potěšila nás štědrost místních.
Děkujeme Vám.
V dubnu proběhla svépomocná oprava naší starší elektrocentrály. Byla uvedena zpět do
pohotovostního stavu pro případ potřeby. Také proběhla oprava laku karoserie vozidla V3S - ruka.
Na konci dubna jsme dovezli a pomohli postavit obecní máj. ¨
Dne 6.5. byla plánovaná výluka dodávky elektrické energie sítě EON. Jednalo se o nutnou
údržbu úseku v obci. Náš sbor svou novou výkonnou 7kW centrálou zabezpečil provoz chladících
zařízení v místním obchodě smíšeného zboží pana Šuráně.
V průběhu roku jsme se podíleli na likvidaci vosích a sršních hnízd v blízkosti domů, které
ohrožovali občany obce.
V květnu jsme vypomáhali při pořádání Slavičínského plamínku, který se konal v Army parku.
Této soutěže se zúčastnilo družstvo starších žáků, které se umístilo na 6. místě a také se zúčastnilo
družstvo žen.
Dne 4.6. se uskutečnila Okrsková soutěž 2016 v Lipové. O ozvučení a komentování celé soutěže
se staral bratr Lubomír Spáčil. Rovněž jsme vypomohli s rozvodem elektrické energie v celém areálu
naším vozem V3S - štábák. Této soutěže se zúčastnila družstva žáků, žen a mužů. Žáci se umístili na
5. místě, ženy a muži se umístili na 3. místě.
V červnu se obě krizová vozidla Praga V3S podrobila technické kontrole ve Valašských
Kloboukách. Obě vozidla prošla touto kontrolou bez závad.
Před každoročním setkáním Rokytnic, které se opět po 5. letech vrátilo do naší obce, jsme
dokončili poslední úpravy zbrojnice a následoval její důkladný úklid, abychom ji mohli představit v novém
a hezkém provedení hostům a přátelům z ostatních Rokytnic.
V tomto měsíci jsme přistavili vůz Avia k panu Urbaníkovi k preventivní prohlídce vozu a případné
opravě opotřebovaných součástí před technickou kontrolou.
Dne 18.6. se žáci účastnili pohárové soutěže v Nevšové a umístili se na 4. místě.
V červnu se uskutečnilo Setkání Rokytnic. Náš sbor se s potěšením postaral o zajištění zázemí,
pohoštění a zábavného programu pro všechny sbory, které se přijely pobavit a hlavně zasoutěžit si.
Páteční večer jsme se všichni sešli a vřele přivítali, samozřejmostí bylo pohoštění ať už tekuté nebo něco
na zub. Večer jsme si zpříjemnili i hrou na kytaru a zpěvem v podání přátel z Rokytnice nad Rokytnou.
4/2016
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Sobotní ráno začalo nástupem všech zúčastněných sborů a prezentace soutěžního programu na sobotu
a neděli. V sobotu v dopoledních hodinách byly provedeny štafety jak žen, tak mužů. Po dohodě se všemi
sbory, jsme kvůli tropickému vedru ustoupili od netradiční štafety, která se měla konat v odpoledních
hodinách a byla velmi fyzicky náročná. Toto odpoledne jsme pojali v zábavném mokrém stylu. Byl
postaven bazén a všichni jsme se vrátili do dětských let a užívali jsme si osvěžující vodu v bazénu, který
nám ochotně poskytl bratr Jarek Hýbl. Večer jsme opět pojali ve stylu hry na kytaru, zpěvu a přátelské
zábavy. V neděli ráno jsme přichystali sportoviště pro požární útoky. Atmosféra byla úžasná a napětí
rostlo. V každém sboru se rázem probudil sportovní duch a všichni chtěli předvést, co v nich dřímá a co
mají natrénováno. I když se nám po nočním lijáku ochladilo, všichni se vrhali do vody jako v sobotu, když
bylo vedro. Každý fandil každému a navzájem jsme se povzbuzovali a fandili si. Po dokončení požárního
útoku jsme začali sčítat časy a body z disciplín za uplynulé dva dny. Po obědě proběhlo slavnostní
vyhlášení. Bylo vidět, že pro všechny nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pobavit se. Náš sbor mužů
se umístil na 4. místě. Naše ženy soutěž ovládly a zaslouženě obsadily první místo. Po rozloučení se
začali pomalu všichni rozjíždět k domovu a už teď se těšíme na další ročník, který se bude konat
v Rokytnici v Orlických horách, kde se zase všichni setkáme.
Dne 2.7. jsme pořádali již 10. ročník pohárové soutěže O putovní pohár starosty obce Rokytnice,
který se jako vždy konal v místní části Kochavec. Tato pohárová soutěž si rok od roku získává více
příznivců ze širokého okolí. Soutěž si stále udržuje přízeň přespolních sborů a již 3. rok k nám jezdí i
přátelské sbory ze Slovenska. Na letošní ročník dorazilo 11 družstev z toho 8 družstev mužů a 3 družstva
žen. Muži se umístili na 6. místě a ženy na pohárovém 2. místě. Jsme velmi rádi za účast a také velkou
podporu fanoušků.
Dne 28.7. v 5:30 hodin ráno vyjela zásahová jednotka ke spadlému stromu přes silnici na místní
komunikaci směrem na Kochavec (kopec Bochorová). Po odstranění spadlého stromu přes cestu a
zprůjezdnění cesty se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 30.7. nás pověřil starosta obce, na základě žádosti místního občana, likvidací vzrostlých
stromů, které již zasahovaly do drátů elektrického vedení v obci. Vyjela zásahová jednotka a tyto stromy
odstranila.
V půlce srpna proběhl 16. ročník Mezinárodního setkání na Pěňažné. Zajistili jsme, jako
každoročně, dovoz veškerého materiálu na místo, stavění a rozmístění veškerých stánků, celkový rozvod
elektrické sítě v oblasti. Byla použita jak výkonnější centrála, která se v minulých letech osvědčila, ale
taktéž nesmíme opomenout starou vojenskou 5kW centrálu, která je v provozu po celou dobu konání
akce a zabezpečuje jak osvětlení prostoru, tak nejnutnější potřebné zdroje elektrické energie. Při
organizaci akce takového rozsahu již těžíme z léty nabytých zkušeností členů sboru, 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 24.9. v 15:00 hodin byl vyhlášen požární poplach naší zásahové jednotce. Jednalo se o
metodické zaměstnání 15. okrsku v dálkové dopravě vody. Byl simulován požár lesního a polního porostu
v obci Lipová. Po příjezdu na seřadiště simulovaného požáru, byli velitelé jednotek seznámeni velitelem
zásahu o rozsahu požáru a rozmístění jednotek pro dálkovou dopravu vody ze stroje do stroje, od zdroje
po požářiště. Zde se důkladně prověřila spolehlivost techniky a zkušenosti členů sboru v dálkové dopravě
vody.
Dne 30.9. proběhla další plánovaná výluka dodávky elektrické energie sítě EON. Náš sbor opět
zabezpečil provoz svou výkonnou 7Kw elektrocentrálou v místním obchodu smíšeného zboží. O provoz
centrál se postarali 2 členové sboru bratr Vlastimil Bureš mladší a bratr Pavel Hofschneider. Ještě v tento
den provedli údržbu a přechod na zimní provoz všech elektrocentrál, obou požárních stříkaček PS12 a
zásahového vozidla AVIA. Rovněž proběhlo mytí a údržba vozů V3S.
V říjnu proběhl podzimní sběr železného odpadu v obci a místní části Kochavec. Dne 24.10. se
starosta sboru SDH bratr Ladislav Hofschneider a starosta obce pan Antonín Goňa účastnili prezentace
pro koupi nového 9-místného dopravního automobilu pro náš sbor na generálním ředitelství Hasičského
Záchranného Sboru v Brně. Na konci měsíce října proběhlo čištění požární nádrže - brodiště.
V listopadu jsme uspořádali hodovou zábavu pro širokou veřejnost. K tanci a poslechu hrála
skupina Profil.
Začátkem prosince jsme se podíleli na rozsvícení vánočního stromu. V dopoledních hodinách
jsme připravili zastřešení a celkové osvětlení prostoru. Zajistili jsme ohřev polévky, zapečení krup a
svaření vína, které bylo vydáno pro širokou veřejnost. Druhý den ráno jsme provedli úklid a umytí
použitého nádobí a úklid veškerého vybavení.
Závěrem Vám chceme popřát krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví v následujícím roce.
Zároveň patří velké poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli našemu sboru.
Výbor SDH
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Sportovní klub stolního tenisu
V sezoně 2015/2016 se umístila naše družstva v regionálních soutěžích okresu Zlín takto:
- SK Rokytnice „A“- RS 1.tř.- 11.místo (12 mužstev) - 39 bodů, skore 164:232
- SK Rokytnice „B“- RS 3.tř.- 10.místo (13 mužstev) - 52 bodů, skore 195:237
25.června jsme uspořádali 12.roč. turnaje ve stolním tenisu, který byl součástí 43.roč. Setkání
Rokytnic ČR. Hrálo se v místním sále za účasti šesti tříčlenných družstev (ze čtyř Rokytnic ČR). Naše "A"
družstvo ve složení Petr Malatinský, Pavel Křek, Vlastimil Bureš obsadilo 2.místo, když ve finále prohrálo
s "A" družstvem Rokytné 3:5. Vítězové nám tak oplatili loňskou finálovou prohru z domácího prostředí.
Celkové 3.místo obsadilo naše "B" družstvo (Ivo Petrů, René Žalek, Zdeněk Bureš). "Bramborovou
medaili" si odvezli hráči z Rokytnice nad Jizerou, 5.skončila Rokytná "B", 6.byli hráči z Orlických hor.
Všem našim hráčům i činovníkům patří velké poděkování za důstojnou reprezentaci naší obce na tomto
náročném turnaji.
Do sezony 2016/2017 jsme přihlásili obě družstva a po polovině soutěže si vedou takto:
- SK Rokytnice „A“- RS 1.tř. - 9.místo (21 b.)
- SK Rokytnice „B“- RS 3.tř. - 11.místo (13 b.)
Koncem srpna jsme poskytli pomoc při tradiční akci Setkání na Peňažné. Po novém roce nás
čeká organizování průvodu Fašanek (v naší 16-tileté historii potřetí). Náš SK se tak snaží pomáhat nejen
ve sportovní, ale i v kulturně-společenské činnosti naší obce. Koncem roku uspořádá SK Rokytnice
17.roč. Vánočního turnaje pro mládež, registrované a neregistrované hráče (ženy, muži) o věcné ceny.
V součastné době má SK 19 členů (3 ženy, 16 mužů), z toho 9 je registrovaných hráčů. Ze SK Slavičín
máme na hostování 3 mladé hráče z Rokytnice.
Výkonný výbor SK Rokytnice děkuje všem členům i činovníkům klubu za dosavadní práci a přeje
jim i všem spoluobčanům do nového roku 2017 vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho sportovních i
osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda SK

TJ Sokol
Vážení občané a sportovní přátelé, dovolte mi, abych vás při příležitosti konce roku v krátkosti
seznámil s činností TJ Sokol Rokytnice. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se v naší obci uskutečnil již
43. ročník Setkání Rokytnic ČR, bylo nutno vyvinout velké úsilí při zajištění zdárného průběhu této akce.
Pro takovou spoustu lidí se náš sportovně kulturní areál oproti jiným Rokytnicím zdál být již nevyhovující,
tak se výbor naší TJ rozhodl pro částečnou rekonstrukci areálu. Byla provedena generální oprava sprch,
umyvadel, WC, elektrického osvětlení, odpadů včetně nových obkladů těchto prostor. Dále jsme zakoupili
nové vstupní dveře na venkovní WC. Po těchto pracích došlo k vymalování vnitřních prostor šaten. Ve
venkovní části areálu byla položena nová zámková dlažba, zhotoveno a nainstalováno 30 ks mobilních
lavic se stoly a provedeno spoustu dalších drobných oprav. Členové naší TJ na těchto akcích odpracovali
přes 1200 hodin. Dále jsme upořádali memoriál Františka Baklíka, zajistili zdárný průběh Anenské poutě
a též jsme se aktivně zapojili do dalších akcí pořádaných obecním úřadem Rokytnice. Na přípravách
43. ročníku Setkání Rokytnice ČR se taky podílelo mnoho občanů naší obce. Dnes již můžeme
konstatovat, že se setkání jak po sportovní, tak i kulturní stránce velmi vydařilo. Všem, co se aktivně
podíleli na přípravách setkání bych chtěl tímto ještě jednou poděkovat. Velký dík patří také všem
sponzorům této akce. Bez jejich podpory a pomoci by se setkání jen stěží uskutečnilo.
Pro oživení paměti uvedu výsledky turnaje:
Rokytnice nad Vlárou – Rokytnice v Orlických horách 3:1 (Martin Salajka, Martin Goňa, Miloš Bujna)
Rokytnice nad Vlárou – Rokytnice nad Rokytnou
1:1 (Martin Eliáš)
Rokytnice nad Vlárou – Rokytnice nad Jizerou
2:0 (Ondřej Školník, Tomáš Králík)
Rokytnice nad Vlárou – Rokytnice u Přerova
5:2 ( Martin Goňa 2x, Martin Salajka 2x, T.Králík)
Pořadí v turnaji:
1. Rokytnice nad Vlárou
2. Rokytnice u Přerova
3. Rokytnice nad Rokytnou
4. Rokytnice v Orlických horách
5. Rokytnice nad Jizerou
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Jenom je velká škoda, že si tak nevede i mužstvo mužů, které hraje okresní přebor. Po podzimní části se
pohybuje ve spodní části tabulky. Všichni naši příznivci doufají, že se mužstvo stmelí a v jarní části
soutěže bude podávat dobré výsledky a okresní přebor se bude v Rokytnici hrát i nadále.
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 2017.
Jiří Zoller, předseda

Myslivecký spolek Jasla Rokytnice
V úvodu bych chtěl popřát našim spoluobčanům za myslivce příjemné prožití svátků vánočních
a v novém roce hodně štěstí, zdraví,osobních a pracovních úspěchů. Toto vše přeji osobně všem členům
mysliveckého spolku Jasla Rokytnice.
Myslivecký rok končí sice až 31.3.2017, ale zhodnotím jej do konce prosince 2016. Rok nám
začal velmi smutně. V květnu nám odešli do loveckého nebe dva dlouholetí členové mysliveckého spolku
Ladislav Urban a Miroslav Hamalčík. Čest vaší památce. Navždy zůstanete v našich srdcích.
Myslivci měli během roku 2016 hodně společných akcí a brigád. Střelecký den na chatě nebo
naháňka uskutečněná v říjnu byli velmi úspěšné. Na naháňce jsme ulovili jeden kus černé, divočáka a tři
kusy škodné lišky. Máme ulovené dva kusy jelení zvěře. Svého prvního jelena ulovil náš mladý myslivec
Ondra Saloky. Lovu zdar! S lovem to nepřeháníme, protože dobře víme, že všeho moc škodí.
Když se půjdete projít od myslivecké chaty směrem ke Smolenkám a podíváte se zaostřeným
dalekohledem na naši rodnou obec, zjistíte, že je vidět až do hospůdky za lávkou jak pije Franta pivo.
Lesní porost je tak řídký těžbou. Zvěři to sice vyhovuje, protože vznikají nové mlaziny někdy i
neprostupné, kde má zvěř klid a bezpečí. Myslím si, že by mohl nějaký vzrostlý buk nebo porost zůstat na
ukázku pro další generace.
Za celoroční činnost děkuji všem členům mysliveckého spolku a hlavně předsedovi Bohumilu
Hamalčíkovi za naše vedení. Oprava chaty, krmných zařízení, mysliveckých políček zabere myslivcům
nemálo času a úsilí.
Další dík patří obecnímu úřadu, sponzorům a všem kteří nám pomáhají při naší činnosti.
Děkujeme.
Myslivecký hospodář Pavel Pastorek.

Řádky k zamyšlení
V předvánočním čase se nedějí jen hezké věci, ale i ty méně
pěkné. Minulý týden někdo uřezal
asi ve výšce jednoho metru několik
jehličnatých
stromků
na
soukromých pozemcích mimo les
v prostoru za firmou ZKL nad
rybníkem. Na místě jsou nafoceny i
otisky pneumatik, pravděpodobně
čtyřkolka
s vozíkem.
Dotyčný
občan by se měl nad svým
jednáním přinejmenším zamyslet,
ale třeba to ani Rokytňan nebyl.
Pokud jste někoho v této
lokalitě viděli stromky řezat, můžete
poskytnout informace na obecním
úřadě.
4/2016
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Příměstské tábory
O prázdninách pořádalo Rodinné a mateřské centrum Slavičín pro děti v Rokytnici v budově č.p.
41 dva příměstské tábory. Jeden v červenci a druhý v srpnu. Ten první byl s pohádkovou tématikou.
Každý den byly děti v jiné pohádce. Jednou z nich byly piráti, pak indiáni, pohádkové bytosti a nakonec
sportovci. Měly různé táborové hry a dokonce i našly pirátský poklad. Hlavní vedoucí tohoto tábora byla
paní Lenka Tomečková.
Druhý tábor byl úplně jiný. Byl zaměřen na pejsky. Děti si vyzkoušely jak se starat o pejsky, jak je
cvičit. Každý den měli povídání o pejscích.
Co jsou to
pejsci asistenční
a
canisterapeutičtí.
Vyzkoušely
si
polohování s pejsky. A dokonce si i
proběhly psí závody. Doplněním tohoto
tábora byl i malý badatel. Děti si tu
vyzkoušely různé pokusy. Vedoucí tohoto
tábora byla canisteapeutka paní Daniela
Kuncová.
Děkujeme vedení obce Rokytnice za
možnost využití budovy č.p. 41 pro tyto
dva příměstské tábory.
Simona Goňová, předsedkyně centra

Pozvánka
Silvestrovský výšlap na Peňažnou
v sobotu 31. 12. 2016.
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!
4/2016
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Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 3. prosince byl v naší obci rozsvícen vánoční strom.
Po úvodních slovech pana starosty vystoupily se svým
programem děti z mateřské a základní školy. Jejich snažení bylo
oceněno potleskem mnoha přihlížejících.
Pro všechny děti byly připraveny balíčky, ale jen ti
nejstatečnější si je vyzvedly z rukou samotného Mikuláše a
Anděla, za přihlížení několika 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.

Penzion na Kochavci
V letošním roce byl penzion na Kochavci plně využit. Jak k ubytování, k rodinným oslavám,
kterých letos nebylo málo, tak i pro oslavy MDŽ a setkání důchodců. Setkali jsme se zde s turisty z Čech,
severní i jižní Moravy.
Jsme rádi, že penzion slouží svému účelu a doufáme, že tomu
tak bude i nadále.
Přejeme našim ubytovaným krásné vánoce a šťastný nový rok.
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