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Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
Duben – zajíc huben.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
Letošní velikonoční svátky vrcholí v polovině měsíce dubna.
K Velikonocům odjakživa patřilo dodržování různých lidových tradic a zvyků. To
se také týká takzvaného „Zeleného čtvrtka“. Lidé tento den vstávali velice brzo,
rodina se pomodlila a všichni se omyli rosou – rosa prý zabraňovala
onemocnění šíje a dalším nemocem. Někde se tato tradice dodržovala až na
Velký pátek. Jedla se jen zelená strava – špenát, zelí aby byl člověk hodně
zdravý po celý rok. Hospodyně časně vstávaly, aby zametly dům ještě před
východem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě
nedržely blechy. Někde se zvonilo paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz
a myši. Kdo snědl před východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý
rok chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos. Dle pověry si neměl
tento den nic půjčovat a s nikým se hádat. Odměnou za to se mu prý vyhýbaly
všechny hádky a naopak si k němu prý našly cestu peníze.
(citace z knihy Velká kniha lidových obyčejů a nápadů, M. Bestajovský)

Vážení spoluobčané,
ve svém dnešním příspěvku bych Vás rád seznámil s výhledem investičních a neinvestičních akcí
letošního roku.
Prioritní akcí v letošním roce je oprava místní komunikace Malá strana v úseku od hospody po sběrný
dvůr. Realizace stavby je podmíněna přidělením dotace, o kterou jsme požádali v prosinci roku 2021. Rozpočet
akce je 6.300.000,- Kč, předpokládaná dotace je 4.400.000,- Kč. Další velmi významnou akcí, na kterou jsme
také požádali o dotaci, je rekonstrukce Základní a mateřské školy. Bude se jednat o rekonstrukci elektrorozvodů,
plynové kotelny a odpadů. Zde je rozpočet 2.800.000,- Kč, předpokládaná dotace je 2.000.000,- Kč. Jako
poslední je žádost o dotaci na výstavbu workoutového hřiště. Jedná se o umístění několika venkovních prvků
určených k posilování těla v areálu bývalého koupaliště. Rozpočet této akce je 560.000,- Kč, předpokládaná
dotace je 450.000,- Kč. Všechny tři žádosti o dotace byly podány na Ministerstvo pro místní rozvoj a dle
dostupných informací by mělo být provedeno vyhodnocení všech podaných žádostí v měsíci květnu. V této chvíli
nám nezbývá než čekat a doufat, že zrovna naše žádosti budou úspěšné.
Dalším projektem, který by měl být v letošním roce realizován, je projekt s názvem Výsadba stromů
v obci Rokytnice. Zde se jedná o výsadbu celkem 58 stromů. Stromy budou vysázeny hlavně ve třech navržených
lokalitách, a to na Horňansku při sjezdu do obce, dále v okolí ČOV a nového rybníka, na Kochavci v okolí
penzionu a na točně autobusu. Stromy jsou navrženy jak ovocné (např. hrušně, švestky), tak neovocné (např.
dub, javor) a budou opatřeny při výsadbě třemi kůly pro ukotvení stromu a některé i zálivkovými vaky. V současné
době je na tuto akci zpracována žádost o dotaci. Dotace činí 200.000,- Kč a měla by plně pokrýt náklady spojené
s výsadbou stromů.
Ve stručnosti si Vás dovolím ještě seznámit s předpokládanými termíny kulturně-společenských akcí
v tomto roce: sobota 7.května – společná akce oslava Dne matek a setkání s důchodci v kulturním areálu na
hřišti, úterý 5.července - Cyrilometodějská pouť na Kochavci, neděle 24. července – Anenská pouť v Rokytnici,
sobota 20.srpna – Setkání na Peňažné.
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 XXIX. zasedání, konaném dne 19.11.2021 mj.:
schválilo přílohu č.1/2021 k článku 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
schválilo Dodatek č.5 ke Smlouvě o provozování seniortaxi. Dodatek je sjednán na dobu neurčitou
s účinností od 1.1.2022.
schválilo podání Žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Zkvalitnění výpůjčních služeb a práce
knihovnice“.
schválilo cenu stočného na rok 2022 s platností od 1.1.2022 ve výši 10,- Kč/m³ včetně 10 % DPH za
osobu se splatností do 30.9.2022.

-

ZO Rokytnice na svém XXX. zasedání, konaném dne 17.12.2021 mj.:
schválilo zprávu odborného lesního hospodáře – Rozbor hospodaření za rok 2021 – Obec Rokytnice a
Plán výroby na rok 2022 – Obec Rokytnice
provedlo hodnocení Systému náležité péče
schválilo rozpočtové opatření č. 7/2021
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 pro SK Rokytnice, ve výši 16.000,- Kč
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 pro TJ Rokytnice, ve výši 85 000,- Kč
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2022 pro ČČK Rokytnice ve výši 8 000,- Kč.
schválilo Darov. smlouvu o poskytnutí daru na rok 2022 pro Klub důchodců Rokytnice ve výši 6 000,- Kč
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 pro Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ
Rokytnice ve výši 15 000,- Kč
schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2022 pro Český svaz včelařů, ve výši 5 000,- Kč
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 Mysliveckému spolku Jasla Rokytnice
ve výši 15 000,- Kč.
schválilo poskytnutí finančního daru na rok 2022 ve výši 10 000,- Kč pro Městskou nemocnici Slavičín
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 Rodinné a mateřské centrum Slavičín,
z.s. na projekt: Pohybové hrátky rodičů a dětí v Rokytnici ve výši 5 000,- Kč
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 Rodinné a mateřské centrum Slavičín,
z.s. na projekt: Rehabilitační cvičení pro seniory v Rokytnici ve výši 5 500,- Kč
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 Rodinné a mateřské centrum Slavičín,
z.s. na projekt: Dětské čarodějnické odpoledne v Rokytnici ve výši 5 500,- Kč
schválilo návrh úpravy č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rokytnice na období 2022 – 2023
schválilo neinvestiční příspěvek na provozní výdaje Základní škole a mateřské škole Rokytnice, okres
Zlín na rok 2022 ve výši 430.000,- Kč
schválilo rozpočet Obce Rokytnice na rok 2022

-

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 lednu 2022 proběhla charitativní Tříkrálová sbírka. Sbírku organizovala Charita sv. Vojtěcha ve
Slavičíně, která na obecní úřad v Rokytnici umístila pokladničku. V době od 4.1. do 14.1. 2022 se vybralo
celkem 10.440,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
Prodej
-

V areálu bývalého koupaliště je několik hromádek dřevní štěpky. Zájemci o tento materiál si ho mohou
bezplatně odvést k vlastnímu použití.

-

Obec nabízí k odprodeji 2 x 6 m 2 borových kmenů. Kmeny jsou nařezány na délku 1 metru. Cena za 1 m 2
je 600,- Kč. Bližší informace na Obecním úřadě.

1/2022

2

www.rokytnice.org

Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
1/2022
22.ročník

Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden ve středu 25.5.2022 a v pondělí 3.10.2022 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 1.4.2022 se mění provozní doba sběrného dvora takto:
pondělí
středa
Každou lichou sobotu:

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
9.00 - 11.00

Černé skládky
V posledních letech jsme zaznamenali vytváření několika černých skládek na území obce. Alarmující jsou skládky
nacházející se na lesních pozemcích, zejména skládky vytvořené na začátku lesa Hájek, kolem lesní cesty a na
Horňansku nad obecním sadem. Na těchto pozemcích je soustavně
odkládán materiál (odpad), který do lesa nepatří! Jedná se především
o větve, pařezy, trávu, ale i stavební a komunální odpad, zeminu a
plasty. To, že jsou tyto pozemky obecní, nikoho neopravňuje k tomu,
aby je zavážel odpady. Jak by se asi tvářil občan, vlastník pozemku,
kdyby mu na jeho vlastní pozemek vozil odpady někdo cizí. A přitom
většina výše uvedených odpadů patří buď do popelnice, nebo na
sběrný dvůr. Pokud se někdo potřebuje zbavit většího množství
stavební sutě nebo přebytečné zeminy, bude si muset objednat
kontejner a tyto odpady nechat uložit na oficiální skládku odpadů. Co
se týká větví, obec vlastní
štěpkovač, který si může
každý bezplatně zapůjčit a větve do průměru 10 cm poštěpkovat.
Posekaná tráva a shrabané listí patří do kompostérů, kterých bylo
v obci bezplatně rozdáno v posledních letech 205 ks. Kdo i přesto
pociťuje potřebu vyvážet odpady do přírody, ať si je vozí na svoje
pozemky, ovšem se všemi důsledky ke svému okolí. Je dostatek
zákonných opatření, která se zabývají touto problematikou, včetně
sankcí a pokut.
Výše uvedené lokality byly opatřeny zábranami a informačními
cedulemi, příjezdy k těmto pozemkům jsou monitorovány pomocí
fotopastí a v obci je též legálně umístěno několik kamer.
Neberte tento článek jako nějaké vyhrožování, je to spíše
návod zamyslet se nad tímto problémem a zkusit s odpady nakládat tak, jak se má, i když to možná bude
zdlouhavější a pracnější. Jednodušší je odpad naložit na vozík a vysypat na obecní pozemek.
Antonín Goňa, starosta

Poplatky 2022
- Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2022
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2022 stanovena na 400,- Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice, který činí 132,- Kč (malá popelnice),
264,- Kč (velká popelnice).
- Cena za stočné pro rok 2022
Cena stočného je pro rok 2022 stanovena na 360,- Kč na osobu.
Povinnosti platit stočné mají pouze majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na kanalizaci a ta je zaústěna
do čistírny odpadních vod.
Žádáme občany, aby platby za odpad a stočné prováděli přednostně bezhotovostně na účet obce
Rokytnice. Číslo účtu je 1570080297/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné a do zprávy napište
poplatek za odpad, případně stočné. Nezapomínejte, prosím, také na poplatek za psa – sazba 100,- Kč.
Splatnost poplatků je do 30.9.2022.
1/2022
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Společenská kronika
Narození
Ivaně Saňákové a Robertu Kuchařovi, dcera Eliška
Lence Hanáčkové a Vlastimilu Burešovi, syn Radim
Martině a Martinu Urbaníkovým, dcery Eliška a Tereza

Úmrtí
Paní Božena Cekierova
Pan Bohumil Horalík
Paní Marta Strnková
Pan Jaroslav Zimáček
Pan Jan Nádvorník
Paní Libuše Goňová
Pan František Šebák

Vzpomínáme
Dne 11.února 2022 uplynulo 2.smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Václav Pinďák z Kochavce.
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, děti,
vnuci, pravnuci, sestra a ostatní příbuzenstvo.

Mše svatá
Ve čtvrtek 31.března 2022 se koná v 17:00 hodin v místním kapli mše svatá
s udělováním pomazání nemocných.

Zprávy ze školy
Copak nám asi přinese nový rok 2022?
Určitě si každý z nás na Silvestra položí tuto otázku a všichni doufáme, že ten nový rok bude lepší
než ten předchozí. Co přinesl začátek nového roku naší rokytnické škole a školce?
V první řadě to bylo pololetní vysvědčení. Musím za všechny kolegyně říct, že jsou v naší škole
samé šikovné a hodné děti, a tak na vysvědčení převládaly jedničky a dvojky. No, sem tam i nějaká
trojka, ale to byl spíš zdvižený prst, aby se dotyčný školáček v druhém pololetí trošku polepšil.
V lednu a únoru jsme několikrát navštívili kluziště ve Slavičíně, kde si všechny děti s radostí zabruslily.
Další radostnou událostí pro děti (méně už pro rodiče) byly jarní prázdniny. Ty
začaly v našem okrese opravdu velmi brzy a byly ještě o necelý týden
prodlouženy kvůli vysoké nemocnosti dětí i učitelek.
Ve čtvrtek 24.2. řešili naši žáci ze 4. a 5. třídy příklady celostátní
matematické soutěže Pangea. Příkladů bylo 15 a byly opravdu těžké. Jejich
výsledky, a to, jestli některý z počtářů uspěl, se dozvíme až v měsíci květnu.
V pondělí 28. února se ve škole konalo školní kolo Celorepublikové
soutěže v recitaci. Do soutěže se zapojily všechny děti. Každý se svoji
básničku pečlivě naučil a odrecitoval a tak bylo pro porotu hodně těžké vybrat
pouze dva postupující do okrskového kola. To proběhlo hned ve čtvrtek 3. března v základní škole ve
Valašských Kloboukách. Za naši malou školičku se ho zúčastnili Kristýnka Daňhelová a Tomáš Vrba.
1/2022
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Konkurence byla veliká. Ve II. kategorii soutěžilo celkem 16 recitátorů. Nicméně naše děti nám neudělaly vůbec
žádnou ostudu. Kristýnka se umístila na 4. místě a Tomáš, i když nedostal ocenění, přednášel velmi pěkně a
s velkým zaujetím. Jejich práce a píle byla oceněna náležitou pochvalou a malým dárkem. Všichni jsme se
dohodli, že se příští rok soutěže opět zúčastníme a budeme bojovat o první, druhé nebo třetí místo.
Teď už se pomalu budeme připravovat na jaro. Rodiče
dětí nám připravili obrubníky na záhonky. Na nich si
budou děti pěstovat bylinky pro paní kuchařku do
kuchyně, zeleninu i pěkné kytičky. Ještě než se oteplí a
budou moci děti začít něco sázet, pustili se s paní
učitelkou Cahovou do úpravy obrubníků. Museli je nejprve
obrousit smirkovým papírem a potom natřít nátěrem
ochraňujícím je před deštěm a sluníčkem. Děti práce moc
bavila, jak zjistíte z fotografií, které najdete na našich
webových schránkách. Školáci se také rozhodli, že
připraví záhonky i pro děti ze školky, aby si i ony mohly
vyzkoušet sázení semínek a kytiček.
Brzy nás také čeká zápis předškolních dětí do první třídy. Samotný zápis proběhne v dubnu. Všechny
důležité informace naleznete na webových stránkách školy, v sekci Základní škola-aktuality. Webovou stránku
Základní školy a mateřské školy Rokytnice najdete na: zsmsrokytnice.cz. V květnu pak s radostí přivítáme nové
„maláčky“ do školky. I ti se mohou přijít před přihlášením do MŠ s rodiči podívat jaké to ve školce máme,
případně si s námi i chvíli pohrát a to 19.dubna 2022. I rodiče těchto dětí najdou veškeré informace k přijetí dítěte
na webových stránkách a to v sekci Mateřská škola-aktuality. Od 1. do 16. května probíhá zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Rokytnici.
Toto jsou nejaktuálnější informace od nás ze školy a školky. Žijeme teď v poměrně těžké době. Co je pro
nás všechny nejdůležitější?! Abychom byli zdraví a abychom vychovávali děti zdravě sebevědomé, které dokážou
jít za svým cílem a nebudou se bát vyslovit svůj názor. Na druhou stranu si přejeme, aby si uměly vážit autorit,
aby byly schopné akceptovat názory druhých, naučily se pomáhat slabším a dokázaly rozlišit dobré od zlého.
Toto všechno je kromě vzdělávání hlavní náplní naší základní a mateřské školy, která má ve svém školním
vzdělávacím programu název „Zdravá a moderní škola“.
Mgr. Vladimíra Žaludová, ředitelka

Fašanky 2022
V sobotu 26.února prošel naší obcí fašankový průvod. Fašanky se konaly po roční pauze a nelehkého
úkolu se tentokrát zhostili členové a příznivci místní složky TJ Sokol. Masky připomínaly soutěže světových zemí
Hry bez hranic a můžeme dodat, že svůj úkol splnily zodpovědně a beze ztrát.
Nedílnou součástí masopustního průvodu se stali muzikanti pod vedením Káji Malaníka, zvukař Luboš
Spáčil a kameraman Jarek Pinďák. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří poděkování. Pokračovali
v dlouholeté tradici svých předků a hlavně přinesli veselí a radost. Poděkování patří i občanům, kteří přispěli do
fašankové pokladny a podpořili tak činnost fotbalového klubu.

FOTO: J.Pinďák, P.Filák
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