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Suchý březen, mokrý duben,
chladný máj – ve stodole ráj.
Březnový sníh hnojí,
ale dubnový sžírá.

V březnu prach a v dubnu blátorolníkovi roste zlato.
Dubnovej déšť, ženskej pláč a psí kulhání
nemá dlouhýho trvání

Po zimě tu máme znovu jaro. S ním přichází všechno pěkné a příjemné, na co v mrazivých dnech všichni
čekáme – první hřejivé sluneční paprsky.
Na jaře se také vystřídají snad všechny druhy počasí, skoro by se mohlo zdát, že si příroda chce
vyzkoušet, jestli během zimního spánku na něco nezapomněla. Součástí tohoto období jsou i velikonoční svátky
a dodržování lidových zvyků a tradic. Většina z nich má nějaký symbolický význam, který vychází z kulturních i
náboženských tradic, pověr a pranostik.
Na veliký pátek se ženou brodit koně a v některých osadách se umývají na potoku také máselnice, díže,
putny, stoly, lávky a ožehy. Na Valaších házejí do studánek svěcenou sůl a svěcené dřevo vazové.
Veliký pátek jest vůbec svátkem všeobecného očišťování. Přede dnem vyvěsí se ven všechen oděv a
peřiny, aby se do nich toho roku moli nedali. Hospodyně uváže na pometlo všecky klíče, co jich v domě jest, a
zametá se všude, aby prý se myši vypudily.
(F. Bartoš, Moravský lid 1892)

Vážení spoluobčané,
ve svém dnešním příspěvku bych Vás rád blíže seznámil s projektem „Rokytnice - kanalizace a ČOV“. V minulém
čísle Zpravodaje jsem vás informoval, že jsme obdrželi z Ministerstva zemědělství ČR dotaci ve výši 18 100 000,Kč, tj. 65 % z uznatelných nákladů stavby (27 846 406,- Kč). V únoru 2018 jsme požádali stejné ministerstvo o
navýšení dotace o dalších 5 %. Počátkem března nám bylo doručeno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve
kterém je dotace navýšena na 19 492 000,- Kč, tj. 70 % z uznatelných nákladů akce. Koncem února jsme
požádali Zlínský kraj o dotaci z dotačního titulu Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury
podpořených z jiných zdrojů (10 % z uznatelných nákladů, tj. 2 784 000,- Kč). Pokud budeme úspěšní, tak
finanční spoluúčast obce bude cca 5 600 000,- Kč, které máme na běžných účtech. Celkem bude vybudováno
1 500 m nové kanalizační stoky a nová mechanicko – biologická centrální čistírna odpadních vod. Nyní máme
vybudovaný kanalizační přivaděč od místa výstavby ČOV až po obchod. V současné době probíhají stavební
práce v lokalitě Malá strana a bude následovat poměrně náročná část stavby za obchodem spojená
s podkopáním potoka a propojení obou současných kanalizačních výustí. Nejsložitější ovšem zůstává část stavby
na Horňansku. Samotnou stavbu kanalizace na Horňansku a s tím spojenou přeložku vodovodu by bylo možné
zahájit prakticky ihned. Ovšem na pracovní poradě za přítomnosti projektantů a vedení Ředitelství silnic
Zlínského kraje (ŘSZK) bylo dohodnuto zkoordinovat stavbu rekonstrukce komunikace, kterou bude platit ŘSZK,
se stavebními objekty, na kterých se bude finančně podílet obec Rokytnice. Jedná se o následující stavební
objekty: kanalizace, přeložka vodovodu, chodník, sjezdy na pozemky, přeložka veřejného osvětlení, přeložka
vedení nízkého napětí a vybudování opěrných zdí. Všechny tyto stavební objekty, včetně rekonstrukce
komunikace, by měly být, dle dohody z pracovní porady, provedeny současně. Původní harmonogram určoval
výstavbu komunikace, chodníku a opěrných zdí 12 měsíců po provedení stavby kanalizace a přeložky vodovodu.
Vzhledem k nastalé situaci, že se všechny výše uvedené stavební objekty budou realizovat současně, urychleně
vyřizujeme ve spolupráci s ŘSZK všechna potřebná povolení tak, aby byla stavba všech stavebních objektů
zahájena buď letos na podzim nebo nejpozději na jaře 2019.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem svým příjemné
prožití velikonočních svátků.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XXXI. zasedání, konaném dne 22.12.2017 mj.:
-

schválilo rozpočtové opatření č. 13/2017
schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Obce Rokytnice na období 2018 – 2020
rozhodlo o prodeji hmotné nemovité věci – pozemku p.č. 478/1 o výměře 109 m²
schválilo zveřejnění záměru na bezúplatný převod (darování) hmotných nemovitých věcí – pozemku p.č.
895/4 o výměře 155 m², pozemku p.č. 904/13 o výměře 69 m², pozemku p.č. 904/12 o výměře 118 m² a
pozemku p.č. 441/8 o výměře 383 m²

ZO Rokytnice na svém XXXII. zasedání, konaném dne 2.2.2018 mj.:
-

-

-

schválilo zprávu odborného lesního hospodáře Ing. Antonína Gbelce – Rozbor hospodaření za rok 2017
– Obec Rokytnice a Plán těžeb na rok 2018 – Obec Rokytnice
schválilo investiční a neinvestiční akce na rok 2018: Odkanalizování obce, opravy drobných sakrálních
staveb, opravy místních a účelových komunikací, dokumentace k vybudování infrastruktury za
nemovitostí pana Raka, dokumentace k vybudování víceúčelové haly, výkup pozemků pod místní
komunikací Na Kochavec, oplocení dětského hřiště u sběrného dvora, vybudování přístřešku před
obchodem na Kochavci, zakoupení odpadkových košů, laviček, údržba zastřešení a laviček v kulturně
sportovním areálu, vybudování garáže – strop, shrnovací vrata v areálu ZŠ. V průběhu roku bude možno
operativně zařadit další akce.
schválilo plán práce Zastupitelstva obce Rokytnice na rok 2018
schválilo plán kulturních a společenských akcí v roce 2018
schválilo Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2017
schválilo bezúplatný převod hmotných nemovitých věcí, včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín do vlastnictví Zlínského kraje, Třída T. Bati 21,
761 90 Zlín. Jedná se o tyto pozemky: p.č. 895/4 o výměře 155 m2, p.č. 904/13 o výměře 69 m2, p.č.
904/12 o výměře 118 m2, p.č. 441/8 o výměře 383 m2
schválilo podání žádosti o podporu z programu Zlínského kraje Podpora vodohospodářské infrastruktury
RP 01 – 18 dotační titul 2: Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených
z jiných dotačních zdrojů

ZO Rokytnice na svém XXXIII. zasedání, konaném dne 14.2.2018 mj.:
-

1/2018

souhlasilo se zrušením předkupního práva ve prospěch obce Rokytnice k pozemkům p.č. st. 322, p.č.
485/36, p.č. 485/38 a p.č. 485/40
schválilo Smlouvu o právu provést změnu stavby uzavřenou mezi obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21
Slavičín a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín
schválilo rozpočtové opatření č. 14/2017
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Schválený rozpočet na rok 2018
Par
Pol
Org
Příjmy/MÁ DÁTI Výdaje / DAL Účelové označení
PAR POL ORG MADATIu
DALu
Txt
0 111X XXXX
2 130 000,00
0,00 Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů
0 1121 XXXX
1 600 000,00
0,00 Daň z přidané hodnoty
0 1122 XXXX
123 000,00
0,00 Daň z příjmů právnických osob za obce
0 1211 XXXX
3 300 000,00
0,00 Daň z přidané hodnoty
0 133X XXXX
10 000,00
0,00 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
0 134X XXXX
199 100,00
0,00 Místní poplatky z vybr.činností a služeb
0 136X XXXX
5 000,00
0,00 Správní poplatky
0 138X XXXX
30 000,00
0,00 Daně,poplatky a jiná obd.peněž.plnění v oblasti hazard.her
0 1511 XXXX
550 000,00
0,00 Daň z nemovitých věcí
0 2XXX XXXX
4 000,00
0,00 splátky půjček Fond rozvoje bydlení-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
0 4111 XXXX
52 000,00
0,00 Dotace na volbu prezidenta ČR
0 4112 XXXX
118 900,00
0,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzt.-Zlínský kraj
0 4116 XXXX
57 000,00
0,00 Dotace ÚP - mzdy VPP-Ostat.neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0 4216 XXXX
18 100 000,00
0,00 Dotace Mze-Rokytnice kanalizace a ČOV-Ost.inv.přij.transf.ze stát.rozp
0 8115 XXXX
6 902 000,00
0,00 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
1012 2XXX XXXX
61 000,00
0,00 Pronájmy pozemků-Pod.a restru. v zem. a potr.-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1014 5XXX XXXX
0,00
12 000,00 Deratizace-Ozd.hosp.zvířat,pol.a spec.plodin a zvl.vet.péč - BĚŽNÉ VÝD.
1031 5XXX XXXX
0,00
94 000,00 Lesní hospod.-pěstební činnost - BĚŽNÉ VÝDAJE
1032 2XXX XXXX
800 000,00
0,00 Lesní hodpod.-Podpora ostat.produkčních činností - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1032 5XXX XXXX
0,00
210 000,00 Lesní hospodářství-Podpora ostat.produkčních činností - BĚŽNÉ VÝDAJE
1039 5XXX XXXX
0,00
54 000,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - BĚŽNÉ VÝDAJE
2212 2XXX XXXX
6 000,00
0,00 Silnice - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2212 5XXX XXXX
0,00
475 000,00 Silnice - BĚŽNÉ VÝDAJE
2212 6XXX XXXX
0,00
89 000,00 Silnice - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2221 5XXX XXXX
0,00
26 000,00 Oprava autobus.zastávek-Provoz veřejné silniční dopravy - BĚŽNÉ VÝDAJE
2292 5XXX XXXX
0,00
59 000,00 Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky - BĚŽNÉ VÝDAJE
2310 2XXX XXXX
5 000,00
0,00 Pronájem vodovodu-Pitná voda - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2321 5XXX XXXX
0,00
20 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - BĚŽNÉ VÝDAJE
2321 6XXX XXXX
0,00 28 100 000,00 Stavba: Rokytnice kanalizace a ČOV-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2341 5XXX XXXX
0,00
10 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině-BĚŽNÉ VÝDAJE
3113 2XXX XXXX
36 000,00
0,00 Základní školy-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3113 51XX XXXX
0,00
127 000,00 Základní školy-BĚŽNÉ VÝDAJE
3113 53XX XXXX
0,00
216 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3314 5XXX XXXX
0,00
68 000,00 Činnosti knihovnické-BĚŽNÉ VÝDAJE
3349 2XXX XXXX
3 000,00
0,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3349 5XXX XXXX
0,00
22 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-BĚŽNÉ VÝDAJE
3392 2XXX XXXX
40 000,00
0,00 Zájmová činnost v kultuře-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3392 5XXX XXXX
0,00
124 000,00 Zájmová činnost v kultuře-BĚŽNÉ VÝDAJE
3399 5XXX XXXX
0,00
90 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. Prostředků-BĚŽNÉ VÝDAJE
3419 2XXX XXXX
24 000,00
0,00 Ostatní tělovýchovná činnost-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3419 50XX XXXX
0,00
4 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost-BĚŽNÉ VÝDAJE
3419 51XX XXXX
0,00
16 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost-Neinvestiční nákupy a související výdaje
3419 52XX
3
0,00
70 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost-Neinvestiční transfery spolkům-TJ Rokytnice
3419 52XX
4
0,00
16 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost-Neinvestiční transfery spolkům-SKST
3421 50XX XXXX
0,00
2 000,00 Využití volného času dětí a mládeže-Platy a podobné a související výdaje
3421 51XX XXXX
0,00
2 000,00 Využití volného času dětí a mládeže-BĚŽNÉ VÝDAJE
3421 52XX
0
0,00
1 000,00 Využití volného času dětí a mládeže-Neinvestič.transfery soukr.subjektům
3421 52XX
6
0,00
12 000,00 Využití volného času dětí a mládeže-Neinvestiční transfery-SR Rokytnice
3429 2XXX XXXX
12 000,00
0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3429 5XXX XXXX
0,00
161 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace-BĚŽNÉ VÝDAJE
3522 5XXX XXXX
0,00
10 000,00 Ostatní nemocnice-BĚŽNÉ VÝDAJE
3599 5XXX
5
0,00
15 000,00 Ostatní činnost ve zdravotnictví-Neinvestiční transfery-ČČK Rokytnice
3611 2XXX XXXX
1 000,00
0,00 Podpora individuální bytové výstavby-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3612 2XXX XXXX
310 000,00
0,00 Penzion Kochavec-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3612 5XXX XXXX
0,00
257 000,00 Penzion Kochavec-BĚŽNÉ VÝDAJE
3613 2XXX XXXX
2 000,00
0,00 Nebytové hospodářství-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3631 5XXX XXXX
0,00
165 000,00 Veřejné osvětlení-BĚŽNÉ VÝDAJE
3632 5XXX XXXX
0,00
12 000,00 Pohřebnictví-BĚŽNÉ VÝDAJE
3635 5XXX XXXX
0,00
20 000,00 Územní plánování-BĚŽNÉ VÝDAJE
3639 2XXX XXXX
8 000,00
0,00 Věcná břemena-Kom.sl.a územ.rozvoj jinde nezař.-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3639 3XXX XXXX
40 000,00
0,00 Prodej pozemků-Kom.sl.a územ.rozvoj jinde nezař.-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3639 5XXX XXXX
0,00
125 000,00 Mzdy VPP,energie obec.budov
3639 6XXX XXXX
0,00
90 000,00 Koupě pozemků,přístřešek obchodu na Kochavci-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3721 5XXX XXXX
0,00
20 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů-BĚŽNÉ VÝDAJE
3722 2XXX XXXX
15 000,00
0,00 Sběr a svoz komunálních odpadů-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3722 5XXX XXXX
0,00
445 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů-BĚŽNÉ VÝDAJE
3725 2XXX XXXX
60 000,00
0,00 Příjmy za třídění odpadů-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3745 5XXX XXXX
0,00
440 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-BĚŽNÉ VÝDAJE
5212 5XXX XXXX
0,00
24 000,00 Ochrana obyvatelstva-BĚŽNÉ VÝDAJE
5273 5XXX XXXX
0,00
10 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení-BĚŽNÉ VÝDAJE
5512 5XXX XXXX
0,00
67 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část-BĚŽNÉ VÝDAJE
6112 5XXX XXXX
0,00
975 000,00 Zastupitelstva obcí-BĚŽNÉ VÝDAJE
6118 5XXX XXXX
0,00
52 000,00 Volba prezidenta republiky-BĚŽNÉ VÝDAJE
6171 2XXX XXXX
2 000,00
0,00 Činnost místní správy-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
6171 5XXX XXXX
0,00
693 000,00 Činnost místní správy-BĚŽNÉ VÝDAJE
6310 2XXX XXXX
1 000,00
0,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
6310 5XXX XXXX
0,00
15 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-BĚŽNÉ VÝDAJE
6320 5XXX XXXX
0,00
30 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované-BĚŽNÉ VÝDAJE
6399 5362 XXXX
0,00
150 000,00 DPH
6399 5365 XXXX
0,00
123 000,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům-DPPO
6402 5XXX XXXX
0,00
24 000,00 Vratka nespotřebované dotace na volby do PS PČR
6409 5XXX XXXX
0,00
765 000,00 Rezerva
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Obecní úřad informuje
- Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. 1. 2018 proběhla v Rokytnici a na Kochavci charitativní tříkrálová sbírka. Sbírku organizovala
Charita sv. Vojtěcha ve Slavičíně. V Rokytnici koledovaly dvě skupinky v doprovodu paní Miroslavy
Hofschneiderové a paní Věry Slámečkové, na Kochavci koledovala jedna skupinka v doprovodu paní Bohumily
Múdré. Skupinky celkem vybraly 24.725.- Kč, z toho 18.905,- Kč v Rokytnici a 5.820,- Kč na Kochavci.
Poděkování patří jak dětem a tak jejich doprovodu.
- Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pondělí 28.5.2018 a v pondělí 8.10.2018 od 15.00
do 17.00 hod. v Rokytnici ve sběrném dvoře a na Kochavci u Penzionu. Nebezpečný odpad: kyseliny, oleje a
tuky, barvy, tiskařské barvy, baterie, zářivky, žárovky akumulátory, lednice, televizory, pneumatiky …
Sběr není určen pro podnikatelské subjekty, kterým vzniká tento odpad z provozování podnikatelské činnosti.
- Sběrný dvůr
Od 1.4.2018 se mění provozní doba sběrného dvora takto:
pondělí
středa
Každou sudou sobotu:
-

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 - 11.00

13.00 – 17.00
13.00 - 17.00

Plánované kulturně - společenské akce v roce 2018
4.května
Stavění máje
12.května
Den matek (kulturní areál na hřišti v Rokytnici)
19.května
Oslava 60.výročí založení ČČK
2.června
Kácení máje
22.- 24.června
45.ročník Setkání Rokytnic ČR (Rokytnice nad Jizerou)
5.července
Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
7.července
12.ročník hasičské soutěže O pohár starosty (na Kochavci)
28.července
Memoriál F.Baklíka + zábava se skupinou Focus rock
29.července
Anenská pouť v Rokytnici
18.srpna
18.ročník Mezinárodního setkání na Peňažné
září - říjen
Setkání s důchodci
10.listopadu
Hodová zábava
1.prosince
Rozsvícení vánočního stromu

- Upozornění
Na základě stížností majitelů a nájemců pozemků upozorňujeme občany na zákaz jízdy traktorů,
čtyřkolek a motocyklů po zemědělských pozemcích.
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Společenská kronika
Úmrtí
Paní Dana Burešová
Paní Julie Habaníková

Vzpomínáme
Dne 2. února 2018 jsme si připomněli 10. výročí úmrtí
pana Jiřího Slováka.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Petr s rodinou,
dcera Lenka s rodinou a dcera Marie s rodinou.

Dne 2.března 2018 jsme si připomenuli 7. výročí úmrtí
pana Miloslava Goni.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Libuše a synové s rodinami.

Navždy se zavřela kniha Tvého života,
zůstaly jen vzpomínky, smutek a prázdnota.
Dne 14. května 2018 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí
pana Pavla Saňáka.
S láskou stále vzpomínají rodiče,
sourozenci s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Jen

Ruku už Ti nemůžeme dát,
abychom k Tvým narozeninám mohli přát.
Kytičku na hrob Ti dáme a tiše zavzpomínáme.
Dne 20. května 2018 si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí
mého manžela, našeho tatínka a dědečka
pana Miroslava Hamalčíka.
Dne 18. května 2018 by se dožil 75 let.
Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali a vzpomenou s námi,
děkují manželka a děti s rodinami.
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Fašanky
V sobotu 10.února 2018 se v naší obci uskutečnily
fašanky. Nelehkého úkolu přivítání jara se tentokrát zhostili
členové a přátelé místní TJ Sokol. S radostí je nutno dodat, že
tento úkol splnili zodpovědně a beze ztrát. Věnovaná energie
určitě padla na úrodnou půdu a sklidila své ovoce. Spousta
maškar, exotických a pohádkových postaviček se prošla obcí, aby
všem spoluobčanům připomněla dávný koloběh přírody.
Nedílnou součástí masopustního reje se stala místní
dechová hudba rodiny Malaníků pod vedením Káji.
Všem, kteří se na této akci podíleli, patří poděkování.
Pokračovali v dlouholeté tradici svých předků a hlavně přinesli do
vesnice veselí a radost. Takové tedy byly!

…………………………………………………………………………………………………………….................

Obecní úřad a ČČK Rokytnice pořádá
ve čtvrtek 12. dubna 2018
zájezd do Luhačovic na divadelní představení

Commedia dell´arte aneb
KONEC ŠEJKŮ V ČECHÁCH

Začátek v 19:30 hod.
Odjezd autobusu je v 18.45 hod. z návsi v Rokytnici
Cena zájezdu: 310,- Kč

Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Rokytnici nebo u paní Burešové v obchodě.
……………………………………………………………………………………………………………..
1/2018
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Zprávy z knihovny
Knihovna Rokytnice

Obecní knihovna Rokytnice srdečně zve malé i velké v pátek 6.4.2018
od 17:30 do 19:00 hodin do

Malé výtvarné dílničky pro děti i dospělé.

Z připravených materiálu si budete moci vytvořit dekorace a načerpat inspiraci v četné nabídce
knih, které máme k dispozici ve fondu naší knihovny.
…………………………………………………………………………………………

Zveme děti do knihovny v Rokytnici na

Pohádkovou noc

v pátek 22.června 2018 od 19.00 hodin
Rodiče mohou své děti, přihlásit nejpozději do 18.června 2018.
Přihlášku si můžete vyzvednout ve škole nebo v knihovně.
Blanka Fojtíková – knihovnice

Kochavecká 18
Dne 28.1.2018 se uskutečnil na Kochavci 3.ročník závodu na běžkách Kochavecká 18. Závod se
uskutečnil klasickou technikou po storojově upravené stopě v délce 18 km. Po trase se se nacházely dvě
občerstvovací stanice na Jasloch a na Peňažné. V kategorii dospělých se zúčastnilo 51 mužů a žen a v dětské
kategorii 8 závodníků. Letos byly špatné sněhové podmínky a do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se závod
uskuteční. Nakonec jsme závod uskutečnili s tím, že jsme museli vynechat některé úseky a pozměnit trať kvůli
vývratům a nedostatkům sněhu. Na startu závodu panovalo pěkné počasí, ale během závodu se oteplilo a
dokonce začalo i pršet. Podmínky byly pro závodníky těžké, byl mokrý sníh, ale dojeli všichni a v pořádku. Po
závodě čekal na závodníky vyhřátý sál Penzionu a výborný guláš. Dokonce nejstarší účastník závodu pan
Slavíček z Uherského Brodu napsal o našem závodě pěkný článek na web www.nasevalassko.info, kde je
umístěno i video. Výsledky a fotky ze závodu najdete také na www.rokytnice.org.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu, obecním složkám a všem pořadatelům za přípravu a
organizaci závodu. Děkuji i občanům Kochavce za umožnění závodu přes jejich pozemky a také TVD a dalším
sponzorům za hodnotné ceny pro závodníky.
Za pořadatele Zdeněk Kostka
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Zprávy ze školy
Velikonoční
Tatar, tatar, na tatarec, dajte, tetka, kopu vajec.
Jak nedáte kopu vajec, hodíme vám dívku za pec.
A pacholka do komína, vyudí se jak slanina.
/z Moravy/
A je tu jaro. Jarní sluníčko budí nejen přírodu ze zimního spánku, ale s jarem přichází všechno pěkné, na
co v zimních dnech všichni netrpělivě čekáme - hřejivé sluneční paprsky, barevný svět kolem nás a s tím i
příjemnější nálada….
Já se vrátím k aktivitám, které se udály od začátku nového roku do konce března 2018
V sobotu 27. ledna uspořádala naše škola ve spolupráci se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Rokytnice
dětský karneval. Tento den přišly za zábavou děti různého věku, ale stejného nadšení si zadovádět. Všechny děti
naší základní i mateřské školy si na úvod zatančily dva veselé tanečky dle CD nahrávky: „Myši“ a „Karneval“.
celým odpolednem provázel písničkami a mluveným slovem pan Machů. Co dodat? Snad jen, že účast byla hojná
a zábava veselá. Ještě bych chtěla touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří se společně zasloužili o
bohatou tombolu a rodičům našich dětí, kteří vypomohli při organizaci celého odpoledne.
Dne 24. ledna navštívil základní školu pan Dřevojánek z dopravního hřiště v Malenovicích, který probíral
se školáky pravidla BESIP. Na závěr byli žáci přezkoušeni formou testů.
Pondělí 30.ledna hudebně-zábavný
program pro MŠ a ZŠ. Pro děti vystoupil bývalý
učitel Viktor Gulváš s koncertem, který měl nejen
výchovný, ale i zábavný charakter. Dokázal si
získat pozornost všech dětí i žáků v průběhu
celého vystoupení a aktivně s nimi pracoval. Tyto
výchovné koncerty jsou nenásilným pomocníkem
a neoddělitelnou součástí při výchově mladé
generace. Hudební program se nám všem moc
líbil a určitě se budeme těšit na další.
Měsíc leden bývá ve školách každoročně
spojován
s pololetním
zkoušením,
psaním
písemných prací a předáváním vysvědčení. Také
v ZŠ Rokytnice obdrželo ve čtvrtek 30. ledna 12
žáků svá pololetní vysvědčení. Odměnou všem bylo páteční pololetní volno.
V pondělí 5. března přišla mezi žáky naší školy a starší děti mateřské školy paní Zuzana Medvědová
z Rychlé záchranné služby Slavičín. Všem dětem se
představila, připomenula zejména školákům telefonní
číslo k přivolání první pomoci. Dále předvedla ošetření
drobných poranění. Na závěr si všichni vyzkoušeli na
plyšovém medvědovi resuscitaci. Děti byly odměněny
diplomem a přívěskem s reflexním medvídkem. Paní
Medvědové moc děkujeme za velmi poučnou a
přínosnou besedu.

19. března navštívily děti základní školy místní
knihovnu. Beseda byla tentokrát zaměřena na vývoj
písma / obrázkové písmo, klínové /. Na závěr si děti na
destičku z plastelíny vyzkoušely vyrobit své vlastní
„tajné písmo“. Děkujeme paní Blance Fojtíkové.
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A co nás čeká po Velikonocích do konce školního roku?





4. dubna – muzikoterapie pro MŠ a ZŠ – v tělocvičně ZŠ
12. dubna – Divadlo Zlín - pohádka „Obušku, z pytle ven!“ – společně se šanovskými dětmi
16.4. od 13.00 hodin – zápis dětí k základnímu vzdělávání do ZŠ Rokytnice na školní rok 2018-2019.
středa 25.4. – zahájení plaveckého výcviku jak pro ZŠ, tak i pro mateřskou školu - bazén Luhačovice.
Tento kurz bude ukončen 20.6. předáním mokrého vysvědčení / společná akce se ZŠ a MŠ Šanov/
10. května – zápis dětí k předškolnímu vzdělávání – MŠ Rokytnice
12.5. – od 14.00 hodin – vystoupení ke Dni matek – sportovně – kulturní areál v Rokytnici
19.5. ve 14.00 hodin – opět ve sportovně - kulturním areálu - vystoupení dětí a žáků při příležitosti
60. výročí založení ČČK.
22.5. – dopravní hřiště Malenovice – děti MŠ a ZŠ / společně se školou Šanov/
25.5. – návštěva Galaxie Zlín – ke svátku Dne dětí / společně se školou Šanov/
červen – fotografování dětí – datum upřesníme
školní výlet - konec měsíce června, bude projednáno na schůzce Sdružení rodičů a to dne 4.4.2018
v 15.30 hodin v ZŠ Rokytnice.
29.6. – 15.30 hodin – loučení se školním rokem 2017-2018










Na úplný závěr bych Vám všem ráda popřála krásné jarní, barevné dny.
Zkrátka - jaro je prostě kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev.
Zároveň vám také přeji veselé, pohodové a hlavně sluníčkové svátky jara – Velikonoce.
Dana Žálková, ředitelka školy

Oznámení
Základní škola a mateřská škola Rokytnice,okres Zlín,příspěvková organizace, Rokytnice 100, 763 21 Rokytnice,
telefon: 774713021, e-mail :zs.rokytnice@seznam.cz

OZNAMUJE
ŽE DNE 10. KVĚTNA 2018 SE OD 14.30 HODIN KONÁ
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ROKYTNICI
a
DNE 16. DUBNA 2018 OD 14.00 – 16.30 HODIN SE KONÁ
ZÁPIS DĚTÍ DO I. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ROKYTNICI
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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Obecní úřad Rokytnice
si dovoluje srdečně pozvat všechny ženy
v sobotu 12. května 2018 ve 14.00 hodin
do zastřešeného areálu na hřišti

na oslavy Dne matek
Program:
14:00 hod. – Vystoupení žáků ZŠ a MŠ
15:00 hod. – Bublináda klauna Bublína
K poslechu a tanci zahraje Zdeněk Machů
Občerstvení je zajištěno

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – jaro 2018
Datum
25.3.
1.4.
8.4.
15.4.
21.4. SO
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.

Začátek
15.00
15.30
15.30
15.30
16.00
15.30
16.30
15.30
16.30
15.30
17.00
15.30
17.00

Odjezd
13.30

14.30
15.00
14.30
15.30
15.30

Hřiště
D
V
D
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

Oddíl
Újezd
Štípa
Mladcová B
SK Zlín
Dolní Lhota
Luhačovice B
Návojná
Nedašova Lhota
Kostelec
Pozlovice
Bylnice
Mysločovice A
Poteč

Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce. Vydává obec Rokytnice. Neprošlo jazykovou úpravou.
Registace: MK ČR E 107 76. Toto číslo vyšlo 26.3.2018. Redakční rada: Mgr. I. Filáková, B. Fojtíková, V. Urbanová
Tel.: 577 343 652
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