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Červenec žne žita,
višně k sobě přivítá.
Červenec muka,
ale potom bude mouka.

Když v srpnu naprší,
než se oběd pojí, slunce to vysuší.
Když srpen z počátku hřeje,
ledový vítr v zimě dlouho věje.

Prázdniny jsou v plném proudu a vypadá to, že budou s větší části horké a slunečné.
K letním měsícům se váže i řada lidových pranostik a myslím si, že některé jsou dokonce přesnější, než
současné předpovědi počasí.
Samozřejmě v červenci je nejvíce pranostik spojováno se dvěma svatými a to se svatou Annou a
Jakubem.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy,
svatá Anna vlasy.

Svatý Jakub s motyčkú,
svatá Anna s hrotičků.

Je-li zelí před Annou pěkné, je po Anně škaredé!
V srpnu je řada pranostik na svatého Vavřince, Nanebevzetí panny Marie:
Na svatého Vavřince
jdou oříšky do věnce.
Na svatého Vavřince zemáky do hrnce.

Pěkná Panna Maria
v hrozny vína nalila.
Panny Marie Nanebevzetí hlávka do zelí letí.
F. Bartoš, Moravský lid, 1892

Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku bych Vás rád seznámil s prací zastupitelstva obce a obecního úřadu v prvním
pololetí letošního roku. Zastupitelstvo obce se sešlo na svých zasedáních celkem pětkrát. Těchto veřejných
zasedání se zúčastnilo 7 občanů. V tomto období zasedal třikrát finanční výbor, jedenkrát kontrolní výbor a
stavební komise provedla 8 místních šetření. V oblasti kulturně společenské jsme připravili oslavu Dne matek,
stavění a kácení máje. Na Kochavci jsme uspořádali lyžařské závody na běžkách Kochavecká 18,
Cyrilometodějskou pouť a 11.ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce.
V období od ledna do června 2017 jsme měli vesměs neinvestiční vydání, z čehož největší položka byla
za zimní údržbu místních komunikací - 138 500,- Kč. Díky vstřícnosti vlastníků pozemků se nám podařilo směnit
nebo vykoupit pozemky tak, aby byla možnost pokračovat v rekonstrukci komunikace Na Kráčiny, kde má obec
připravené stavební pozemky k zasíťování. Děkuji všem vlastníkům těchto pozemků za slušné jednání a ochotu
k dohodě. Dále bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří provádějí údržbu zeleně, chodníků a drobných
sakrálních památek a pomníčků umístěných na veřejných prostranstvích za tuto práci pro obec.
Závěrem mně dovolte, abych Vám popřál příjemně prožitou dovolenou a školákům hezké prázdniny.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XXIV. zasedání, konaném dne 24.3.2017 mj.:
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 pro SK Rokytnice, z.s. ve výši 14 000,Kč.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 pro TJ Rokytnice, z.s. ve výši 70 000,Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2017 pro ČČK Rokytnice ve výši 8 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2017 pro Klub důchodců Rokytnice ve výši 6 000,Kč.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 pro SR při ZŠ a MŠ Rokytnice ve výši
12 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2017 pro Český svaz včelařů, z.s. ve výši
3 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2017 Mysliveckému spolku Jasla Rokytnice ve výši
10 000,- Kč.
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2017 Kroužku dovedných rukou ve výši
2 000,- Kč.
schválilo neinvestiční příspěvek na provozní výdaje ve výši 180.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Rokytnice.
schválilo účetní odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres
Zlín, příspěvková organizace, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín pro rok 2017.
schválilo účetní odpisový plán obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín pro rok 2017.
schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2017. Příjmy: 14 275 000,- Kč, výdaje: 14 275 000,- Kč. Saldo
příjmů a výdajů ve výši 4 436 000,- Kč bude kryto zůstatkem finančních prostředků z roku 2016.
schválilo Zápis z provedených inventur majetku, závazků a pohledávek v Obci Rokytnice, včetně soupisu
vyřazených věcí ke dni 31.12.2016.
schválilo Zápis o provedení inventarizace v Základní škole a mateřské škole Rokytnice, okres Zlín,
příspěvkové organizaci, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín ke dni 31.12.2016.
schválilo zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne 31.1.2017.
ZO Rokytnice na svém XXV. zasedání, konaném dne 26.4.2017 mj.:
rozhodlo o zakoupení části pozemku p.č. 239 o výměře 22 m2.
schválilo směnu pozemku p.č. 399/1 o výměře 3 039 m 2 , vlastník Obec Rokytnice, za pozemek p.č. 495
o výměře 468 m2 a pozemek p.č. 485/29 o výměře 130 m 2.
schválilo směnu části pozemku p.č. 236/1 o výměře 63 m 2, vlastník Obec Rokytnice, za část pozemku
p.č. 236/2 o výměře 31 m2 a část pozemku p.č. 238 o výměře 32 m 2.
schválilo prodej pozemku p.č. st. 270 o výměře 13 m 2.
ZO Rokytnice na svém XXVI. zasedání, konaném dne 30.5.2017 mj.:
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky v rámci akce „Rokytnice –
kanalizace a ČOV“ - nabídková cena bez DPH: 27.846.406,- Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí
nad Moravou.
schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0959/2017/KH na pořízení dopravního automobilu pro
jednotku SDH obce Rokytnice.
ZO Rokytnice na svém XXVII. zasedání, konaném dne 23.6.2017 mj.:
vzalo na vědomí Zprávu č. 67/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok
2016.
schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2016 bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu je:
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v tis. Kč
2. Vyúčtovaní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
3. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
4. Fond rozvoje bydlení
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2016
6. Stav finančních prostředků obce k 31.12. 2016
schválilo účetní uzávěrku Obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín za rok 2016.
schválilo účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy Rokytnice za rok 2016.
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.4/2017.
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky v rámci akce „Rokytnice – dopravní
automobil“ - nabídková cena bez DPH: 787 633,- Kč a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy
s vybraným uchazečem CARent a.s., Bělohradská 4317/46, 636 00 Brno – Židenice.
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rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky v rámci akce „Obnova Božích muk v
Rokytnici“ - nabídková cena včetně DPH: 151 200,- Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem Jiří Ščuglík, Rokytnice 190, 763 21 Slavičín.
schválilo Dohodu o společném postupu přípravy a realizaci stavby Silnice III/49518: Rokytnice
č.SML/0654/17 uzavřenou mezi ŘSZK, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín a Obcí
Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín.
rozhodlo o zakoupení pískoviště s krycí plachtou a kolotoče na dětské hřiště na Kochavci dle cenové
nabídky firmy Bonita Group service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov v celkové výši 67 776,- 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.

Obecní úřad informuje
- Kalendář společenských a kulturních akcí na rok 2017

-

- 29.7.
26. ročník fotbal. turnaje Memoriál Františka Baklíka + zábava se skupinou Focus rock
- 30.7.
Anenská pouť v Rokytnici
- 19.8.
17.ročník Setkání na Peňažné
- říjen
Setkání s důchodci na hřišti v Rokytnici
- 2.12.
Rozsvícení vánočního stromu
Bezpečné chování dětí a mládeže v době prázdnin
Důrazně upozorňujeme místní děti a mládež, a zejména jejich rodiče, na dodržování
čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. V poslední době se vyskytly především na
rybníku Hajnice projevy vandalismu a poškozování majetku obce. Pokud bude někdo při této
činnosti přistižen, bude vše řešeno ve spolupráci s Policií ČR.
Zároveň žádáme rodiče, aby se zajímali o to, co jejich děti dělají a zda se po obci
pohybují bezpečným způsobem. Opakovaně se objevily stížnosti občanů na neukázněné
chování dětí – cyklistů (jízda po chodníku, ohrožování chodců).

Pohádkový příměstský tábor v Rokytnici
V týdnu od 10. – 14. července pod vedením Lenky Tomečkové se ve Společenském domě č.p. 41 konal
příměstský tábor pro děti. Děti zažily dobrodružný týden. Každý den byl naplánován v jiném duchu. V pondělí
proběhlo v lese a u rybníka putování do neznáma a soutěž, co do lesa nepatří. V úterý se ze všech stali
námořníci a hledali pirátský poklad. Ve středu byl pohádkový den. Tolik krásných kostýmů se sešlo! Ve čtvrtek je
čekalo za splnění úkolů sbírání žetonů. Za ty si pak mohli nakoupit dárky v pouťovém stánku. A v pátek na ně
čekaly olympijské hry a odpoledne skákací hrad.
Během tábora si děti vyrobily krásné náramky, riflové kabelky, dokreslily si zvířátko na klíčenku a další
tvořivé činnosti.
I když bylo chladnější počasí a občas zapršelo, vůbec to nevadilo. Všichni si užili spoustu zábavy a
legrace.
Simona Goňová
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Společenská kronika
Narození
Peteru Vaculíkovi a Gabriele Tarabusové, dcera Sára
Václavu Ehrlichovi a Žanetě Goňové, syn Samuel
Jakubu Žižkovi a Petře Ocelíkové, dcera Natálie

Úmrtí
Pan Tibor Krasňanský

Vzpomínáme
„Tělo odevzdáme zemi, duše jde k Bohu,
ale láska s bolestí v srdci a vzpomínky nám zůstanou navždy.“
Dne 5.května 2017 jsme vzpomněli 1.výročí chvíle,
kdy nás tragicky opustil ve věku nedožitých 44 let
náš drahý tatínek, syn, bratr, vnuk a strýc, pan Ladislav Urban.
Za tichou vzpomínku děkují dcera Adélka, rodiče, bratr a ostatní příbuzní.

„Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.“
Dne 18.června 2017 jsme si připomněli 1. výročí úmrtí
manželky, naší maminky, babičky a prababičky, paní Ludmily Goňové.
S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

„Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme a na Tebe budeme stále vzpomínat.“
Dne 12.srpna 2017 by se dožil 70 let pan Lubomír Malaník, Rokytnice č.p. 172.
S láskou vzpomínají manželka Ludmila, syn Lubomír a dcera Ilona s rodinami.

„Jen ten kdo ztratil,
co drahého mu bylo
ten pochopí,
co bolesti mu zbylo.“
Dne 14. srpna 2017 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí pana Libora Petrů.
S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče, dcera Jana a sestry s rodinami.
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Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
Tradiční Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci se tentokrát uskutečnila ve středu 5.července. Přes obavy
z neúčasti se pouti zúčastnilo mnoho poutníků a to jak malých tak i velkých. Mši svatou sloužil v místní kapli za
doprovodu varhan pan farář Andrzej Bystrzycki. Při mši svaté hrála dechová hudba Záhorovjané, která pak na
místním výletišti zpestřila odpoledne.
Pouť pokračovala diskotékou s DJ L.Spáčilem. O občerstvení, včetně zvěřinových specialit, se postarali
myslivci z Rokytnice. Organizačně pouť zajistila obec Rokytnice. Za spolupráci všem děkujeme.

Hasičská soutěž O pohár starosty obce
V sobotu 15.července 2017 se uskutečnil na Kochavci 11.ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce.
Soutěže se letos zúčastnilo 7 družstev mužů a bylo dosaženo těchto výsledků:
1.místo SDH Návojná
2.místo SDH Sehradice
3.místo DHZO Horná Súča – Závrská

4.místo SDH Slavičín
5.místo SDH Křekov
6.místo SDH Rokytnice
7.místo SDH Jestřabí
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Zprávy ze školy
UŽ JE LÉTO….
UŽ JE LÉTO, UŽ JE LÉTO, UŽ TU MÁME PRÁZDNINY,
TĚŠÍME SE NA SLUNÍČKO, NA ČVACHTÁNÍ U VODY.
V LESE PRO NÁS DOZRÁVAJÍ JAHODY I MALINY,
S MÁMOU, TÁTOU, TAKY S PEJSKEM UŽIJEM SI PŘÍRODY.
MILÉ LÉTO, MILÉ LÉTO, VÍTANÝ JSI U NÁS HOST,
NA ŠKOLU TEĎ ZAPOMENEM, CHCEM TĚ UŽÍT PRO RADOST!
Deset „školních měsíců“ už dávno skončilo a před námi je snad krásné prosluněné léto. Zkrátka je čas výletů,
sportování, dovolených, plavání a hlavně odpočinku dětí a taky rodičů.
Dovolte mi, vrátit se k našim jarním školním aktivitám



















14. dubna proběhl na ZŠ a MŠ Rokytnice zápis k základnímu vzdělávání. Do ZŠ Rokytnice bylo
zapsáno za doprovodu svých rodičů k 1.9.2017 pět nových žáčků /celkem nastoupí 12 žáků k 1.9.2017/.
středa 17.4.2017 – zahájení plavecké výcviku v bazénu Luhačovice/ společně s dětmi ze ZŠ a MŠ
Šanov/.
květen – tento měsíc k nám zavítaly členky Nadace J. Pivečky, aby jako každoročně vyhlásily výtvarnou
soutěž. Letos nesla název „Moje vysněné prázdniny “. Naše škola se také zapojila do soutěže. Ocenění,
diplom a dárek za 3. místo v této soutěži si v Pivečkově lesoparku vyzvedla dne 20.6. Emílie Šuráňová
/1. ročník/. Naší žačce za její úspěch upřímně gratulujeme!
5. května v pátek si zajely děti naší MŠ a ZŠ do Hostětína – Centrum Veronica Hostětín - kde byl pro ně
připraven interaktivní program „Bylinková zahrádka“. Zde se malí i ti větší pomocí her seznámili se
základními, běžně dostupnými léčivými bylinkami. Zábavnou formou se dozvěděli, na co jsou dobré, kdy
a jak se mohou používat, kde sbírat a třeba i někoho vyléčit.
11. května proběhl na ZŠ a MŠ Rokytnice zápis k předškolnímu vzdělávání. Do MŠ Rokytnice bylo
zapsáno k 1.9.2017 pět nových dětí, čili kapacita bude naplněna /18 dětí/.
sobota 13.5.2017 - oslava Dne matek na zdejším sportovním hřišti – děti MŠ a ZŠ vystoupily společně
s básněmi a písněmi.
v pondělí 15. 5. se naše MŠ a ZŠ vydala s šanovskou školou do Malenovic na dopravní hřiště. Zde byly
děti seznámeny s dopravními značkami, dopravními situacemi, které vznikají na křižovatkách, poučeni o
bezpečné jízdě. Počáteční „mumraj“ na dopravní ploše byl ale časem nahrazen „vzornými řidiči“ i chodci,
kteří se řídili dopravním značením i v podobě semaforů.
jako dárek k MDD dostaly naše i děti ze Šanova v pátek 2.6.2017 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 prima „vyřádili“.
středa 7. června – účast na poslední dvoulekci plaveckého výcviku v bazénu v Luhačovicích. Všechny
děti si odnesly „mokré vysvědčení “. A já přeji všem malým i těm větším školáčkům, aby své naučené
plavecké schopnosti a dovednosti dále rozvíjeli v průběhu celého léta. Ale nezapomínejte na pravidla
bezpečného chování ve vodě a u vody!
Další zajímavou akcí posledního školního měsíce byla beseda dětí MŠ a ZŠ s canisterapeutkou a jejím
psem, která proběhla v tělocvičně základní školy v pondělí 19.června dopoledne. Na příjemné setkání se
děti moc těšily. Tato akce se u nás konala již po třetí. Ti odvážnější si vyzkoušeli základní povely,
podávání pamlsků, svlékání ponožky psem atd. a ti méně odvážní s nadšením přihlíželi tomu, co všechno
canisterapeutický pes umí. Hodina ve společnosti pejska a jeho cvičitelky se všem dětem i pedagogům
líbila.
20. června se konal „Dětský den“ v zámeckém parku Slavičín, kde děti z celého okolí prožily dopoledne
plné zážitků se členy integrovaného záchranného systému. Policisté, hasiči i záchranáři si pro malé i
větší přítomné připravili nejen ukázky zásahů, ale také vybavení svých vozidel. Pro děti byl připraven
bohatý program: zásah jednotek IZS při simulované nehodě osobního vozidla, ukázky práce se
služebními psy a koňmi, jež předvedli policisté z oddělení služební kynologie a hipologie. Všichni jsme
tak mohli vidět nejen poslušnost koní, ale i nácviky možných situací s rušivými jevy. Zkrátka, velmi bohatý
program, který zaujal nejen děti, ale i dospělé.
Na pátek 23.června byl naplánován školní výlet – Ranč Kostelany. Westernové městečko Kostelany
přináší „Divoký západ“ zpět k životu díky zobrazení reálného života na Západě. Po příjezdu na ranč se
nás ujala jedna paní z “kovbojského týmu“, seznámila nás s celým areálem. Po obědě, který byl předem
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zajištěn ve westernové restauraci, pokračoval odpolední program, kdy nám jezdci předvedli drezuru koní,
indiánský rituál se šamanem. Kovbojové si pro děti připravili také veselou scénku, po ní následoval
indiánský tanec a na úplný závěr byly nečekaně vyzvány z každé školy dvě paní učitelky, aby se také
zapojily do soutěže, která spočívala, v co nejkratším čase provléci podkovu pod čtyřmi polokruhy
upevněnými do dřeva. No a zlatou podkovu a ocenění pro naši školu získala nejstarší soutěžící Dana
Žálková. Co by to bylo za výlet, nekoupit si nějaký suvenýr na památku? A jelo se domů, počasí nám celý
den skvěle přálo a všem se výlet moc líbil.
Ve čtvrtek 26.6. jsme se všichni loučili se starým školním rokem a to dopoledními soutěžemi na školní
zahradě. Poté jsme se přesunuli do třídy základní školy, kde proběhlo pasování dětí MŠ a žáků ZŠ.
Předškoláci odcházející do první třídy základní školy dostali na památku encyklopedii, kde najdou více
než 500 zajímavých otázek a odpovědí. Odpoledne jsme se sešli znovu s rodiči i dětmi u táboráku na
školní zahradě, kde panovalo pohodové posezení, opékání špekáčků, sluníčko krásně svítilo a co více si
přát na konci školního roku? Snad to nejdůležitější - abychom se za dva měsíce všichni opět ve zdraví
sešli!
Nový školní rok 2017 – 2018 začíná v pondělí 4. září 2017 a žáci se sejdou v místní
ZŠ v 8.00 hodin ráno.
Provoz mateřské školy bude také obnoven dne 4.9.2017 a to od 7.00 – 15.30 hodin.

Na úplný závěr bych ráda touto cestou poděkovala za spolupráci v uplynulém
školním roce pedagogickým i provozním kolegyním, zastupitelům Obce Rokytnice a rodičům
dětí, které navštěvovaly naše školní zařízení.
Zároveň bych Vám všem chtěla popřát krásné letní dny plné pohody a sluníčka,
hodně příjemných a radostných zážitků…
Dana Žálková, ředitelka školy
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44. ročník Setkání Rokytnic ČR
Ve dnech 30.6. – 2.7. 2017 se uskutečnil 44. ročník Setkání Rokytnic České republiky
v Rokytnici v Orlických horách. Soutěžili mezi sebou fotbalisté, hasiči a stolní tenisté. Chtěl bych
poděkovat všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší obce. Pevně věřím, že ve stejně dobré
atmosféře proběhne Setkání Rokytnic ČR 2018 v Rokytnici nad Jizerou.
Celkové výsledky Setkání Rokytnic ČR 2017:
FOTBAL
1.
2.
3.
4.
5.

Rokytnice u Přerova
Rokytnice nad Vlárou
Rokytnice nad Rokytnou
1.FC Rokytnice v Or.horách
Rokytnice nad Jizerou

HASIČI
MUŽI
1. Rokytnice v Orlic. horách
2. Rokytnice nad Rokytnou
3. Rokytnice u Přerova
4. Rokytnice nad Vlárou
5. Rokytnice nad Jizerou
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STOLNÍ TENIS
1. Rokytnice nad Vlárou A
2. Rokytnice nad Rokytnou
3. Rokytnice nad Jizerou
4. Rokytnice nad Vlárou B
5.1.FC Rokytnice v Or.horách A
6.1.FC Rokytnice v Or.horách B
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Den matek
Letos poprvé jsme 13. května 2017 v areálu na
hřišti oslavili Den matek. Byl zpestřen pohádkou v podání
divadelního souboru SemTamFór Povídání o pejskovi a
kočičce. Krásný den si užili nejen maminky a babičky, ale
také jejich děti a vnoučata.

Zprávy z knihoven
Zveme nejen všechny čtenáře na výstavku starých fotografií naší obce, která je umístěna v čítárně knihovny
v Rokytnici.
……………………………………………….
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna v Rokytnici bude v měsíci srpnu zavřena.
.………………………………………………
Knihovna Kochavec oznamuje, že bude o prázdninách uzavřena v tyto dny: 20. 8., 27.8. 2017.

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – podzim 2017
Datum
6.8.
13.8.
19.8. SO
27.8.
3.9.
9.9. SO
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.

Začátek
17.00
15.30
16.30
16.30
15.30
13.30
15.30
15.30
15.00
15.00
15.00
14.30
14.30

Hřiště
V
D
V
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

Odjezd
15.30
14.30
14.30
12.00
14.00
13.30
12.30
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Oddíl
Újezd
Štípa
Mladcová B
SK Zlín - Paseky
Dolní Lhota
Luhačovice B
Návojná
Nedašova Lhota
Kostelec
Pozlovice
Bylnice
Mysločovice A
Poteč
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Pozvánky
TJ Sokol Rokytnice Vás srdečně zve
na 26. ročník fotbalového turnaje

Memoriál Františka Baklíka
V sobotu 29. července 2017 ve 13.00 hodin na hřišti v Rokytnici
Účastníci turnaje: TJ Sokol Bohuslavice
Sportovní klub Šanov
TJ Sokol Rokytnice
Občerstvení zajištěno
Od 20:00 taneční zábava se skupinou FOCUS rock
Srdečně zvou pořadatelé.
TJ Sokol Rokytnice pořádá v sobotu 29.7. a v neděli 30.7.2017

ANENSKOU POUŤ
Sobota 29.7.2017
20:00 Taneční zábava se skupinou Focus rock
Neděle 30.7.2017
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
17. ročník

Mezinárodního česko – slovenského setkání na Peňažné

v sobotu 19. srpna 2017

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 Jiří Čunek
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