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Jestli březen kožich stáhl,
duben rád by po něm sáhl.
Březen bez vody,
duben bez trávy.
Duben chladný, deštivý,
úroda nás navštíví.
Jaro je v plném proudu, a k tomu patří samozřejmě i Velikonoce. Jak víte, tak datum tohoto svátku
připadá na neděli po prvním jarním úplňku. Symbolem se kromě pečení beránka a pomlázky stalo také zdobení
vajíček a jejich darování.
Vejce bylo od pradávna symbolem plodnosti, úrody, života, návratu jara a díky skořápce i symbolem bezpečí.
K velkému pojídání vajec zrovna v této velikonoční době přispěl zřejmě i konec půstu, při kterém byla konzumace
vajíček zakázána. Naši předci vajíčka uchovávali na delší dobu, například potřením skořápky lněným olejem.
Takto ošetřená prý vydržela až 6 měsíců. Dalším způsobem bylo ukládat vajíčka do popela nebo do hrachu.
Samozřejmě se k nim váže i řada lidových zvyků a pověr.
Jedno malované vejce má každý rozděliti a jednu polovičku snísti sám, druhou jinému dáti. Vzpomene-li si, když
zabloudí, s kým velikonoční vajíčko jedl, hned najde cestu.
(Velká kniha lidových obyčejů a nápadů)

Vážení spoluobčané,
před měsícem nás postihlo něco, co ještě nikdo nezažil. Dosud neznámý virus
zkouší celý svět, co vydržíme. Zatím se v naší obci koronaviru úspěšně bráníme a
doufám, že to tak bude dál. Žádám proto všechny občany, aby dodržovali a
respektovali všechna opatření vlády ČR, která byla přijata v souvislosti s výskytem
nákazy. Jen tak snížíme riziko na minimum.
I náš obecní úřad byl nucen omezit provoz, a to na pondělí od 10:00 do
12:00 hodin a středu od 14:00 do 16:00 hodin. Schůzku k vyřízení neodkladné
záležitosti si můžete domluvit i mimo tyto úřední hodiny na telefonním čísle 739 412 724. Minulý týden jsme
zakoupili 200 kusů textilních roušek a další nám ušily naše obětavé spoluobčanky. Většinu roušek jsme rozdali
jak v Rokytnici, tak na Kochavci. Několik desítek kusů jsme si nechali na obecním úřadě jako rezervu. Kdo by
roušku nutně potřeboval nebo potřebuje jinou pomoc, volejte na výše uvedené telefonní číslo. Rovněž máme
objednaný dezinfekční přípravek Anti – COVID. Jakmile bude dezinfekce dodána, budou všichni neprodleně
informováni o způsobu distribuce mezi občany. Do odvolání byly také zrušeny všechny kulturní, sportovní a
společenské akce.
Přestože žijeme v nelehké době, jaro je tady a s ním i jarní svátky Velikonoce. Přeji Vám, vážení
spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem svým příjemné prožití těchto svátků
v úzkém rodinném kruhu.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XIII. zasedání, konaném dne 20.12.2019 mj.:
-

schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č.2/2019, o místním poplatku za využívání veřejného
prostranství.
schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č.3/2019, o místním poplatku ze psů.

ZO Rokytnice na svém XIV. zasedání, konaném dne 6.2.2020 mj.:
-

schválilo zprávu odborného lesního hospodáře – Rozbor hospodaření za rok 2019 – Obec Rokytnice
a Plán těžeb na rok 2020 – Obec Rokytnice
schválilo Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2019
schválilo zprávu ze zasedání kontrolního výboru
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
- Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. 1. 2020 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 25.446.- Kč, z toho 20.536,- Kč v Rokytnici a 4.910,- Kč na Kochavci.
Poděkování patří jak dětem a tak jejich doprovodu.
- Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden ve středu 20.5.2020 a ve středu 23.9.2020 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 1.4.2020 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

Zprávy z knihovny
Vážení čtenáři,
z rozhodnutí vlády, kvůli pandemii koronaviru COVID-19, musí být knihovny až do odvolání uzavřeny.
Doufáme, že tento stav nebude trvat příliš dlouho a zase se v knihovnách potkáme. Vrácené knihy
budou dezinfikovány, aby pak mohly Vás, milí čtenáři, těšit dál. Přeji Vám stálé zdraví.
Blanka Fojtíková, knihovnice
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Zprávy ze školy
Nový rok 2020 v naší základní a mateřské škole
Děti, pedagogové a ostatní pracovníci přejí všem v novém roce 2020 hodně zdraví, mnoho radosti a
osobní pohody.
Po Vánocích jsme se všichni s chutí a v plné síle vrátili do školního prostředí k pracovním aktivitám.
Nejdříve nás čekalo zakončení prvního pololetí. Většina žáků se tohoto období školního roku zhostila velmi dobře
a jejich píle byla náležitě oceněna vysvědčením, pochvalami a také zaslouženým odpočinkem v podobě
pololetních prázdnin.
Nový úkol, který se před námi otevřel, byla příprava vystoupení na dětském karnevalu. Paní učitelka Mgr.
Cahová s dětmi nacvičila veselý tanec a krátkou scénku na téma „Ze života naší školy“. Malí broučci z mateřské
školky pod vedením paní ředitelky Dany Žálkové předvedli veselý pohybový doprovod k písničce. Samotný
karneval začal průvodem rozverných masek. Paní učitelky měly pro děti připravené různé soutěže s odměnami.
K zábavě a radostné pohodě pouštěl písničky „Dj Zdenda“. O výzdobu a bohatou tombolu se aktivně postarali
ochotní rodiče. Akce byla zdařilá a všem se líbila.

22. února 2020 pořádala naše škola ve spolupráci s rodiči tradiční akci „ Fašanky“. Paní učitelky s dětmi
připravily výzdobu „vlečky“, podílely se na obsluze a vydávání výborné „valašské kyselice“, kterou navařila naše
paní kuchařka Irena Slováčková. Odpolední „službu“ a přípravu chutných klobásek převzala paní Mirka
Urbaníková s paní Věrou Malaníkovou. Zrovna v tento den se počasí umoudřilo a sluníčko svítilo muzikantům a
všem účastníkům pro radost a k dobré náladě. Částka, která byla vybrána, bude použita pro naše děti v mateřské
a základní škole.
Před zaslouženým odpočinkem dětí jarními prázdninami - nás ještě rozveselil
poslední sníh. Malí i větší „nezbedníci“ radostně
vyběhli na zahradu, stavěli sněhuláky, budovali
hradební opevnění a podnikali mezi sebou
sněhové bitvy.
Radost z práce a přicházejícího jara nám
po jarních prázdninách pokazil zákeřný virus,
který se k nám dostal z Číny a okolních států.
Přinesl nám nečekané komplikace v podobě
zavření základní i mateřské školy. Všichni doufáme, že tato nenadálá a neblahá situace nebude mít dlouhé
trvání a že se zase všichni s nově nabytým elánem pustíme do další společné práce.
Kolektiv učitelek
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Společenská kronika
Sňatky
Zuzana Trlicová a Jakub Pavlíček

Narození
Monice Lamačkové a Petru Saloky, dcera Monika
Žanetě Goňové a Václavu Ehrlichovi, dcera Sára

Úmrtí
Paní Marie Skočovská
Pan Václav Pinďák

Vzpomínáme
Dne 6.února 2020 jsme si připomněli 10.výročí úmrtí
pana Antonína Goni.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 2.března 2020 jsme si připomenuli 9. výročí úmrtí
pana Miloslava Goni.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Libuše a synové s rodinami.

Dne 2.3.2020 jsme si připomněli 10.smutné výročí úmrtí
pana Rudolfa Moudříka.
S láskou vzpomíná maminka a sourozenci.

Dne 26.3.2020 jsme si připomněli 30. smutné výročí úmrtí
pana Rudolfa Moudříka.
S láskou vzpomíná manželka, dcera s rodinou, syn s rodinou a Roman.
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Dne 20.března 2020 jsme si připomněli 1. výročí úmrtí
mého milovaného manžela, tatínka a dědečka pana Zdeňka Bureše.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka,
syn Zdeněk s rodinou a syn Vlastimil s rodinou.

Dne 21.3.2020 jsme si připomněli 10.smutné výročí úmrtí
pana Jiřího Slováka.
S láskou vzpomíná maminka a sourozenci s rodinami.

Dne 16.2.2020 uplynulo 10. let od úmrtí
pana Jana Šuráně.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou.

„Milá maminko, před 25 lety jsi odešla cestou,
kterou odchází každý sám,
jen smutku a vzpomínkám jsi nechala dveře dokořán.“
paní Marie Tělupilová
*26.5.1930
+ 14.4.1995
Dne 26.5.2020 vzpomene manžel Václav,
děti Marie, Miroslav a Vlastimil
na nedožité 90.narozeniny naší maminky, babičky a prababičky
paní Marie Tělupilové.

Blahopřejeme

Diamantová svatba
Dne 27. února 2020 oslavili diamantovou svatbu – 60 let společného života
manželé Františka a Jaroslav Zimáčkovi.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a životního optimismu.
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Fašanky
V sobotu 22. 2. 2020 prošli naší obcí ve fašankovém průvodu hráči, organizační tým a ostatní příznivci
fotbalu z řad sdružení rodičů ZŠ a MŠ Rokytnice. Počasí k jejich nelehkému zápasu jim přálo. Nutno podotknout,
že nedošlo k žádnému zranění, celý den probíhal v rámci fair play, nebyl zaznamenán žádný offside, zato penalt
a kliček bylo nespočet. Všem fanouškům z řad občanů i těm, kteří se pokusili o nominace do našeho týmu,
děkujeme za zajištění skvělé nálady, za pohoštění a občerstvení během celého dne. K poslechu a tanci hráli
tradičně muzikanti pod vedením Káji Malaníka. Také velké dík patří Všem, kteří se podíleli na přípravě a celkové
organizaci této tradiční akce.
Romana Zollerová, předseda sdružení rodičů ZŠ a MŠ Rokytnice

Poškození knih v knihovně na Kochavci z důvodu prosáknutí vody z hávárie v Penzionu
V září minulého roku, došlo v Penzionu Kochavec k hávarii vody. V důsledku toho bylo poškozeno mnoho
knih. Díky odborné práci naší paní knihovnice Věry Urbanové, byla většina knih zachována. Přesto muselo být
z fondu knihovny na Kochavci vyřazeno 368 knih. Za náhradu škody od pojišťovny budou letos nakoupeny knihy
nové. Děkujeme moc paní Věře Urbanové za obětavou práci pro knihovnu.
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Roušky
V minulých dnech obec zakoupila 200
kusů textilních roušek a mnoho dalších ušily
naše šikovné švadlenky. Roušky pak byly
rozdány potřebným občanům. Komu ještě
schází, přihlaste se, prosím, na obecním
úřadě. Švadlenkám, které stále šijí, patří velké
poděkování. Jsou to paní Martina Orgoníková,
paní Dana Plášková a především vedoucí
kroužku dovedných rukou paní Marie
Pinďáková. Mají srdce na správném místě a
myslí i na ostatní. Děkujeme.

Informace Ministerstva zdravotnictví

Jak účinně dezinfikovat roušky?
Rouška je jedním ze způsobů, jak významně snížit riziko přenosu koronaviru. Veřejnost se nejčastěji
dostane k rouškám jednorázovým, chirurgickým, nebo k těm textilním, většinou doma šitým. Aby vás opravdu
chránily, měli byste s nimi nejen správně zacházet, ale současně je i správně udržovat.
Jednorázové ústní roušky
Jednorázové ústní roušky jsou, jak název napovídá, vhodné pouze na jedno použití. I když je jich málo,
nesnažte se je „zachránit“ a prodloužit jim životnost. Už by vás pak nemusely chránit. Jednorázovou roušku si
nasaďte v případě, že jedete veřejnou dopravou, potřebujete si rychle něco zařídit na poště nebo vyzvednout léky
v lékárně. Její životnost bývá kolem dvou hodin – ale může být i kratší, záleží na tom, zda víc mluvíte nebo jste ji
zadýchali – prostě je bezpečná jen do chvíle, než zvlhne.
Použitou jednorázovou roušku z obličeje sundejte opatrně, za gumičky nebo provázky, a hoďte ji do odpadu,
případně spalte v kamnech. Poté byste si měli vydezinfikovat nebo dobře umýt ruce.
Textilní roušky na vícero použití
Většina lidí nosí roušky textilní, většinou z bavlny. Ty jsou vhodné i na opakované použití, protože je lze
vydezinfikovat. Je to zapotřebí, protože na látce mohou ulpívat kapénky s virem a mohli byste si je přenést
rukama na obličej nebo do očí. I proto opatrně při sundávání roušky – opět se jí dotýkejte jen v oblasti gumiček
nebo provázků na zavazování a hned ji pečlivě dezinfikujte. Pokud čekáte, až se roušek „nasbírá“ na vyprání víc,
uzavřete ji opatrně do sáčku.
Jak správně vyprat roušky?
Je jasné, že jednu nebo dvě roušky nebudete dávat do pračky. Kdyby se vám jich ale „sešlo“ víc (je třeba
je prát odděleně od běžného prádla), můžete je dát do pračky spolu s běžným prostředkem – dezinfekční účinek
zesílí přidáním komerčních bělících prostředků bez chloru, které typicky obsahují perkarbonáty nebo perboráty
(soli uvolňující během praní do roztoku peroxid vodíku) – nehodí se ale na barevné materiály.
Na roušky zvolte nejlépe program s vyvářkou – minimální teplota, která by je měla zbavit virů, je 60 °C – program
s touto teplotou by měl trvat alespoň 30 minut. Odborníci v těchto doporučeních vycházejí ze zkušeností s
předchozími epidemiemi.
Po vyndání z pračky můžete roušky usušit a následně ještě vyžehlit s použitím páry, jestliže nemáte napařovací
žehličku, pak alespoň na co nejvyšší teplotu. Jestliže máte sušičku, použijte ji. Péče o textilní roušky připomene
mnohým postup, kterým se praly a dezinfikovaly látkové pleny v šestinedělí.
Jak roušky správně vyvařit?
Roušky lze vyvařit i v hrnci na sporáku – je nutné, aby byly ve vodě ponořené a voda se vařila minimálně
pět minut – když to bude víc, samozřejmě nevadí. Po vyvaření byste měli nechat roušky ve vodě vychladnout. Po
vyvaření je už nemusíte žehlit, ale nic tím nezkazíte – zvlášť ty skládané dostanou alespoň správný tvar.
Stačí roušku jen vyžehlit?
Abyste měli opravdu jistotu, že jste z látky roušky odstranili případně nebezpečné mikroorganismy, měli
byste nejprve řádně vyprat či vyvařit a ještě vyžehlit. Zatím lze jen spekulovat, zda by postačilo opravdu řádné
„propaření“ látky třeba parním generátorem disponujícím vysokým tlakem páry. Odborníci v tomto směru žádný
návod nedávají a žehlení – i to s párou – uvádějí jako součást procesu po vyprání nebo po vyvaření. Na druhou
stranu je ale pravda, že jedním z doporučovaných návodů je dezinfekce roušky na pařáku na knedlíky, a to
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alespoň po dobu 10 minut.
Pomáhá dát roušku přes noc do mrazáku?
Dezinfekce roušky mrazem je zcela neúčinná – takže ji rozhodně nedávejte do mrazáku. Tím spíš, že
byste si nevhodnou manipulací se znečištěnou rouškou mohli kontaminovat potraviny v něm uložené! Podle
WHO jsou koronaviry vůči mrazu velmi odolné a některé mohou vydržet aktivní při teplotě -20 °C až dva roky.
Dezinfekce v troubě nebo mikrovlnce
Textilní roušky rozhodně nevkládejte do trouby ani mikrovlnky, protože hrozí, že se materiál zahřeje a
vznítí. V tomto směru nejsou žádné experimenty vhodné a raději je proto vynechejte!
Jak uchovávat vyprané roušky?
Čisté roušky byste neměli nechávat ležet volně na vzduchu, ale dejte je do uzavíratelné plastové krabice,
kterou jste předtím vydezinfikovali. Samozřejmostí je, že s nimi budete manipulovat buď v čistých jednorázových
rukavicích, nebo poté, co jste si řádně umyli nebo vydezinfikovali ruce. Můžete je vložit i do igelitového
uzavíratelného sáčku, a to nejlépe po jedné, abyste ostatní při vyndávání nekontaminovali rukama.
Dalši

užitečné

informace

o

koronaviru

COVID-19

najdete

na

stránkách

Ministerstva

zdravotnictví

https://koronavirus.mzcr.cz/.

Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce. Vydává obec Rokytnice. Neprošlo jazykovou úpravou.
Registace: MK ČR E 107 76. Toto číslo vyšlo 6.4.2020. Redakční rada: Mgr. I. Filáková, B. Fojtíková, V. Urbanová
Tel.: 577 343 652

1/2020

Internet: www. rokytnice.org

8

e-mail ou-rokytnice@seznam.cz

www.rokytnice.org

