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Jasno-li na Boží hod velikonoční, okopávat řepu honem začni.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Prší-li o Velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu.
O Velikonocích schová se již vejce do trávy.
Jestli z jara mnoho žluté trávy, bude mokrý rok,
Jestli mnoho bílé trávy, bude suchý rok.

Jaro je dobou, kdy se celá příroda probouzí ze zimního spánku, proto také patří k nejhezčím ročním
obdobím. Tato doba je samozřejmě spojována s Velikonocemi. Naše české Velikonoce jsou velmi bohaté na
lidové zvyky a tradice. Některé z nich se snažíme ještě dodržovat, ale většinu z nich již neznáme. Například ty,
které se týkají Bílé soboty:
„Na Bílou sobotu se v mnoha domácnostech uhasínalo ohniště, ze kterého vzala hospodyně polínko a to položila
před kostelem na hraničku. Dopoledne se hranička zapálila a oheň se posvětil. Poté si vzala hospodyně žhavé
polínko a znovu jim zažehla oheň ve stavení. Z ohořelých dřívek se pak vytvářely křížky a zapichovaly se do pole,
aby bylo úrodné. Na mnoha místech bývalo zvykem vyjít do sadu, třást stromy a probudit je tím k životu.“
(Citace z knihy Velká kniha lidových obyčejů a nápadů, M. Bestajovský, CPress 2019)

Vážení spoluobčané,
je to již více než rok, co sužuje prakticky celý svět koronavirus. Snad každý z nás s ním má nějakou
zkušenost. Buď jsme sami touto nemocí prošli nebo postihla naše příbuzné či známé, s větší či menší silou.
Covid - 19 zastavil v loňském roce veškerý kulturní a sportovní život v obci a dobře to nevypadá v těchto
oblastech ani letos. Nezbývá nám nic jiného, než se podřídit vyhlášeným opatřením vlády a vyčkat, až na nás
přijde řada s očkováním, na které se spoléhá celá planeta. Vydržme tedy ještě pár měsíců a potom snad bude líp.
Dovolte, abych Vám popřál, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem
svým příjemné prožití velikonočních svátků v úzkém rodinném kruhu.
Antonín Goňa, starosta
__________________________________________________________________________________________

Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení.
Věčnost vytváří vztahy, které nekončí.
Tomáš Špidlík
Dne 30.3.2021 si Bůh k sobě náhle povolal ve věku 50 let
paní Blanku Fojtíkovou.
Děkujeme Blance za dlouholetou a obětavou práci pro naše občany a obec.

1/2021

1

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
1/2021
21.ročník

ZO Rokytnice na svém XXII. zasedání, konaném dne 18.12.2020 mj.:
-

-

schválilo zprávu odborného lesního hospodáře Ing. Antonína Gbelce – Rozbor hospodaření za rok 2020
– Obec Rokytnice a Plán těžeb na rok 2021 – Obec Rokytnice
provedlo hodnocení Systému náležité péče
schválilo do funkce Odborného lesního hospodáře pana Stanislava Vrzalíka
rozhodlo o uzavření Smlouvy o službě výkonného hajného s panem Stanislavem Vrzalíkem
schválilo cenu stočného na rok 2021 s platností od 1.1.2021 ve výši 10,- Kč/m³ včetně 10 % DPH za
osobu se splatností do 30.9.2021.
Výše platby stočného je stanovena v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky 120/2011 Sb. ze dne
29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb (dále jen vyhláška).,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Směrné číslo roční spotřeby vody na osobu je 36 m³/rok. Výše platby stočného na jednu osobu trvale
bydlící v nemovitosti připojené na kanalizaci činí 360 Kč/rok, přičemž nezáleží, zda je nebo není tato
osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci Rokytnice. Výše platby stočného na nemovitost určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci a ve které není hlášena nebo trvale nebydlí žádná osoba, je stanovena ve
výši 360,- Kč/rok.
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 pro SK Rokytnice ve výši 15 000,- Kč
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 pro TJ Rokytnice ve výši 85 000,- Kč
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2021 pro ČČK Rokytnice ve výši 8 000,- Kč
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2021 pro Klub důchodců ve výši 6 000,- Kč
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 pro SR při ZŠ a MŠ Rokytnice
ve výši 15 000,- Kč
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2021 pro Český svaz včelařů ve výši 5 000,- Kč
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 Mysliveckému spolku Jasla Rokytnice
ve výši 15 000,- Kč
schválilo poskytnutí finančního daru na rok 2021 ve výši 10 000,- Kč pro Městskou nemocnici Slavičín
schválilo neinvestiční příspěvek na provozní výdaje Základní a mateřské škole v Rokytnici ve výši
230.000,- Kč
schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2021
schválilo návrh úpravy č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rokytnice na období 2021 – 2022
schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rokytnice na období 2022 - 2023
schválilo Dlouhodobý plán rozvoje obce Rokytnice na období let 2021 – 2025

ZO Rokytnice na svém XXIII. zasedání, konaném dne 5.3.2021 mj.:
-

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené starostou obce
schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021
schválilo Inventarizační zprávu za rok 2020 Obce Rokytnice, včetně soupisu vyřazených věcí ke dni
31.12.2020
schválilo Zápis o provedení inventarizace v Základní škole a mateřské škole Rokytnice ke dni 31.12.2020
schválilo účetní odpisový plán Základní školy a mateřské školy Rokytnice pro rok 2021
schválilo účetní odpisový plán obce Rokytnice pro rok 2021
schválilo zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne 29.1.2021
schválilo Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2020
schválilo zveřejnění záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 54/7 za účelem umístění Z-BOXU
schválilo Stanovy Bojkovska, sdružení měst a obcí
schválilo členství Obce Rokytnice v MAS Bojkovska, z.s. pro programové období 2021 – 2027.
schválilo poskytnutí finančního daru na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč - Domov pro seniory Nezdenice
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.
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Obecní úřad informuje
Tříkrálová sbírka
V lednu 2021 proběhla charitativní tříkrálová sbírka. Sbírku organizovala Charita sv. Vojtěcha ve
Slavičíně, která na obecní úřad v Rokytnici umístila pokladničku. V době od 6.1. do 21.1. 2021 se vybralo celkem
7 950- Kč. Všem dárcům děkujeme.
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden ve středu 26.5.2021 a ve středu 29.9.2021 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 1.4.2021 se mění provozní doba sběrného dvora takto:

pondělí
středa
Každou lichou sobotu:

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
9.00 - 11.00

Svoz odpadu – pátek - 2.4.2021
Firma Rumpold oznamuje, že provede pravidelný svoz odpadu v pátek 2.4.2021.

Stočné
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.prosince 2020 schválilo cenu stočného na rok 2021 ve výši
10,- Kč/m3 za osobu. Směrné číslo roční spotřeby vody na osobu je stanoveno vyhláškou ministerstva
zemědělství ve výši 36 m3. Výše platby stočného tedy činí 360,- Kč/osobu/rok. Někomu se může zdát cena 360,Kč jako vysoká, zvláště vícečlenným rodinám. Je to zejména tím, že stočné se platí jednorázově (např. 5 osob x
360,- Kč je 1 800,- Kč). Kdyby stočné tato rodina platila v měsíčních zálohách jako vodné, bylo by to 150,- Kč za
měsíc, což už není tak mnoho. Fakt je ten, že cena 10,- Kč/m3 je cca ¼ ceny, kterou platí občané v obcích a
městech, kde je kanalizace ve správě vodárenských společností. Stočné, které naši občané zaplatí zdaleka
nepokryje náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Více než polovina těchto nákladů bude
hrazena z obecního rozpočtu.
Domácnosti, které jsou připojeny na kanalizaci platí stočné a podpisem Smlouvy o odvádění odpadních
vod přenesly veškerou odpovědnost za vyprodukované odpadní vody na provozovatele kanalizace, v tomto
případě obec. Nemovitosti, které zatím nejsou připojeny na kanalizační řad, buď proto, že to nebylo technicky
možné nebo mají své domovní čističky či žumpy, mohou dříve nebo později očekávat návštěvu vodoprávních
orgánů, kterým budou zdůvodňovat způsob čištění odpadních vod ze svých domácností.
Připomínáme občanům, jejichž nemovitosti jsou připojeny na kanalizaci, že stočné za rok 2020 ve výši
160,- Kč/ osobu je nutné zaplatit nejpozději do 30.4.2021 a stočné za rok 2021 ve výši 360,- Kč/osobu je
nutné zaplatit nejpozději do 30.9.2021.

……………………………………………………………………………………………………………...
Mše svatá
V neděli 4.dubna 2021 se koná v 11:00 hodin v místním kapli mše svatá.
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Společenská kronika
Narození
Zuzaně a Jakubu Pavlíčkovým, dcera Sandra
Zuzaně Šuráňové a Vojtěchu Studenkovi, dcera Zoey
Dagmar a Marku Daňhelovým, dcera Mariana
Barboře a Květoslavu Gronychovým, syn Denis

Úmrtí
Pan Ladislav Saloky
Paní Jaroslava Hnaníčková

Vzpomínáme

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy budeme mít.
Dne 6.2.2021 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
paní Boženy Šustkové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel František, děti Božena a Tibor s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

„Tělo odevzdáme zemi, duše jde k Bohu,
ale láska s bolestí v srdci a vzpomínky nám zůstanou navždy.“
Dne 5.května 2021 vzpomeneme 5.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.

Dne 20.května 2021 vzpomeneme 5.smutné výročí úmrtí
mého manžela, našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Miroslava Hamalčíka z Rokytnice.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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Zprávy ze školy

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)

Jaro. Toto nádherné roční období nepřichází naráz a s jistotou. Hraje si s námi na schovávanou. Vzduch
je ještě chladný, ale my už cítíme jaro ve vzduchu. Jarní sluníčko začíná nabírat na síle a budí všechno ze
zimního spánku; do přírody se vrací zvuky, zpěv a barvy, vše se probouzí k novému životu. Tu a tam nás ještě
pozlobí aprílové počasí, ale síla jara je nezadržitelná a v této době o něco více žádaná…
Jak jistě všichni víme, život nás všech byl v uplynulých 12 měsících zcela ovlivněn celosvětovou
pandemií. Mnozí se vyrovnávali s životními změnami a nelehkými výzvami; někdo již rok učí své dítě doma, jiný
přišel o práci a nejeden z nás také o svého blízkého. Nebyla a není to lehká doba. Věřme ale, že s příchodem
výše zmíněného jara či vyšší frekvence očkování se pandemická situace bude zlepšovat. Doufejme, že
zkušenosti, které jsme nabyli, nás všechny posunou ve vnímání chodu světa či přírody dopředu.

Zpráva z mateřské školy
Práce v mateřských školách probíhala nepřetržitě, od začátku školního roku až do 1. března, kdy byla
nařízením vlády uzavřena, původně na tři týdny. Jak nám ale napověděla zkušenost z jara roku ´20, tušili jsme,
že tomu tak nebude. Nyní tedy čekáme na vývoj epidemiologické situace a věříme, že nejpozději v dubnu se
všichni zase sejdeme.
Dle Manuálu MŠMT pro MŠ musí probíhat i v mateřských školách distanční výuka, zejména dětí,
odcházejících k 1. září do základní školy. Každý týden z toho důvodu zasílám dětem metodické listy s různými
tématy k procvičení grafomotoriky, matematických představ, pracovní činnosti, či jazykové a literární výchovy.
Ale ještě jsem stihla pro děti na začátku února připravit dopolední projekt v rámci projektu Šablony III, který jsem
nazvala „Masopustní karneval. “Jeho cílem bylo seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně
prožít radost a veselí. Motivovat děti k rozvíjení myšlení, zručnosti, tvořivosti i fantazii při výtvarných činnostech.
Zaměřením projektu bylo seznámení s tradicemi, nácvik písně Masopust, opakování písně Já jsem muzikant,
fantazie při tvoření masek, koordinace ruky a zraku při skládání papíru, kultivace vkusu a estetického cítění,
sebepoznávání a sebehodnocení, experimentování s pohybem, rytmem a hudbou, ocenění práce druhých.

Zpráva z 1., 2. a 3. ročníku základní školy (paní učitelka Furmanová)
Ve škole v Rokytnici se po podzimní distanční výuce podařilo žákům 1. až 3. ročníku účastnit na výuce
přímo, a to docházkou do školy. Po čase podzimní výuky z domu byla třída zase naplněna "štěbetáním" dětí,
povídáním o výhodách či nevýhodách odloučení od běžného denního režimu, sdělováním zážitků. Přímá účast
dětí ve škole byla doprovázena navýšením hygienických opatření. V současné době se nacházíme opět v situaci
distančního vzdělávání a těšíme se, až se zase všichni sejdeme ve škole. Poděkování patří dětem i jejich
rodičům, se kterými se spolupracuje velmi dobře.

Příspěvek o výuce 4. a 5. ročníku (paní učitelka Žaludová)
V novém roce 2021 naše děti ze čtvrtého a pátého ročníku opět kvůli špatné epidemiologické situaci
nenastoupily do školy. Zase se vídáme pouze přes okna obrazovek při distanční výuce. Žáci už jsou na práci
s počítačem zvyklí, pravidelně se připojují k výuce a omezuje nás snad jenom dočasné vypadávání internetového
signálu. Všechny děti ze čtvrté a páté třídy musím pochválit, protože až na malé výjimky pracují velmi svědomitě
a pečlivě plní zadání domácích úkolů. Stejně tak je to i u třeťáků, se kterými se potkávám na hodinách angličtiny.
Ve škole také začal v říjnu pracovat umělecký kroužek, ve kterém se děti seznamovaly s různými
knížkami, hrály hry na rozvoj jazykové zásoby a vyzkoušely si, jaké to je, když se hraje divadlo. Po Vánocích se
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však kroužku mohla kvůli onemocnění COVID 19 zúčastnit jen malá skupina dětí. Mimo jiné jsme se věnovali
výrobě loutek a divadla. I ten je nyní pozastaven.
Během distanční výuky se čtvrťáci a páťáci zapojili do soutěže „Můj život v čase bezčasí“. Jejich úkolem
bylo vytvořit z různých krabiček vesničku Rokytnička a předměty z PET láhví. Vyhodnocení bude na konci
března, tak nám prosím držte palce.

Zpráva ze školní družiny (paní Cahová)
V lednu nastoupili do školy a tím pádem i do školní družiny jen žáci prvního, druhého a třetího ročníku.
Vzhledem ke covidové situaci jsme čas ve školní družině trávili především venku při zimních radovánkách.
Několikrát jsme byli bobovat, stavěli jsme ze sněhu sněhuláky a sněhová opevnění, ohrnovali sníh před školou,
chodili na vycházky a procházky po okolí. Za méně příznivého počasí jsme ve třídě hráli hry na rozvoj logického
myšlení, pozornosti a slovní zásoby. Také jsme "oprášili" mnohé společenské a deskové hry. Věnovali jsme se
tématu Masopustu, užili si spoustu pohádkových kvízů a dokonce proběhl i malý družinkový karneval, při němž
nechyběly masky, soutěže, hádanky i tombola. Karneval byl poslední aktivitou, kterou jsme ve družině prožili,
neboť od 1. března jsou školy zavřené. Avšak po návratu do školy bude žáčky čekat nová třída s interaktivní
tabulí a se spoustou nových společenských, deskových a karetních her. Už se na vás všechny moc těšíme.
Co říci na závěr? Snad jen, že nejdůležitější je zůstat zdravý a dobře naladěný. Buďme na sebe opatrní a
ohleduplní ke druhým. Ze srdce nám všem přeji brzký příchod teplých a prosluněných dnů, pevné zdraví. Zároveň
mi dovolte touto cestou Vám všem popřát pohodové prožití svátků jara, Velikonoc.
Dana Žálková, ředitelka školy
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