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V červnu-li víc sucho než mokro bývá,
urodí se hojnost dobrého vína.
Na Jána jasně – vozí se seno krásně.
Na svatého Jana otvírá se létu brána.
Červen studený – sedlák krčí rameny.

S příchodem léta se objevuje spousta tradic, které se k tomuto ročnímu
období vážou. K těm nejvýraznějším patří svatojánská noc. Naši předkové věřili, že
právě noc z 23. na 24. června má magickou moc. Vzhledem k výjimečnosti noci se
mělo za to, že ožívají tajemné síly a země vydává své poklady. Rozestupovaly se
skály a otevírala se země. K nalezení takového místa bylo zapotřebí nalézt kvetoucí
kapradí. To údajně kvetlo přesně o půlnoci a vydávalo zlatavou záři. Kdo chtěl mít
zázračný květ z kapradiny, musel pod rostlinu rozprostřít bílý šat, na který se měl
zachytit padající květ. Kdo tento květ nosil u sebe, byl neviditelný, rozuměl řeči
zvířat, rostlin a stromů, měl štěstí a byl předurčen k objevení pokladu.
Typickým prvkem svatojánských nocí jsou ohně zapalované na kopcích. Na jejich přípravě se vždy
podílela zejména mladá chasa z celé vsi. Kolem zapáleného ohně všichni tančili, hráli hry a přeskakovali ho.
Skákání přes oheň mělo přivodit pevné zdraví a výška skoku zase znamenala, jak vysoký vyroste len na polích.
Ve dvojicích se skákalo, aby se zjistilo, zda čeká skákající pár šťastné manželství.
(citace, úryvky z knihy Velká kniha lidových obyčejů a nápadů; Martin Bestajovský)

Vážení spoluobčané,
ve svém dnešním příspěvku bychom Vás rádi informovali o některých dotacích, které byly schváleny pro
naši obec. V prvé řadě je to dotace na obnovu místní komunikace Malá strana od hospody po sběrný dvůr.
Celkové náklady na tuto akci jsou 6.284.721,- Kč, doporučená dotace činí 4.432.187,- Kč. Tuto stavbu bychom
rádi realizovali ještě v tomto roce. Další dotace nám byla přiznána na rekonstrukci základní a mateřské školy.
Tady jsou celkové náklady 2.743.290,- Kč a doporučená dotace 2.029.247,- Kč. Akce by byla realizována, po
dohodě s paní ředitelkou, o prázdninách 2023. Na podzim tohoto roku bychom rádi provedli akci s názvem
Výsadba stromů v obci Rokytnice, která byla podpořena ze Státního fondu životního prostředí ČR částkou ve výši
222.480,- Kč. Dotace je 100%. Zatím poslední přiznanou dotaci ve výši 19.000,- Kč již v současné době
realizujeme. Jedná se o výměnu počítače a tiskárny v knihovně.
S blížícím se koncem volebního období let 2018-2022 bychom Vás chtěli seznámit s výsledky naší práce.
Připomeňme si konkrétní akce. V tomto období byla
dokončena, zkolaudována a uvedena do provozu dlouho
připravovaná stavba Rokytnice - kanalizace a ČOV.
Z celkových uznatelných nákladů stavby 27.846.406,- Kč nám
byla Ministerstvem zemědělství poskytnuta dotace ve výši
19.492.000,- Kč a Zlínským krajem 2.784.000,- Kč. Finanční
spoluúčast obce činila 5.570.406,- Kč a byla uhrazena
z finančních prostředků, kterou jsme měli našetřeny
z minulých let.
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V lokalitě nad areálem ČOV byla vybudována a zkolaudována stavba „Vodní nádrž Rokytnice u
Slavičína“. Z celkových způsobilých nákladů ve výši 2.623.971,- Kč činila dotace 2.361.574 a spoluúčast obce
262.397,- Kč. Poslední z větších investičních akcí byla stavba Silnice III/49518: Rokytnice. Cena za stavební
objekty obce ve výši 16.870.612,- Kč byla uhrazena z obecního rozpočtu. Na dofinancování akce byl sjednán
úvěr ve výši 9.000.000,- Kč. Na výstavbu chodníku, který je součástí stavby se nám podařilo získat dotaci ve výši
950.000,- Kč od Zlínského kraje.

Dále obec každoročně doplácí z rozpočtu cca 220.000,- Kč za svoz a likvidaci odpadů a provoz sběrného
dvora a cca 260.000,- Kč na likvidaci odpadních vod. Na provoz ZŠ a MŠ jsme letos přispěli částkou 430.000,Kč.
Z devítimilionového úvěru nám zbývá splatit 7.000.000,- Kč, na bankovních účtech obce máme nyní
uloženo 10.000.000,- Kč.
Zastupitelé obce Rokytnice

-

-

ZO Rokytnice na svém XXXI. zasedání, konaném dne 11.3.2022 mj.:
schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022
schválilo Inventarizační zprávu za rok 2021 Obce Rokytnice
schválilo Zápis o provedení inventarizace v ZŠ a MŠ Rokytnice
schválilo účetní odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rokytnice
schválilo účetní odpisový plán Obce Rokytnice
schválilo zprávu ze zasedání kontrolního výboru
schválilo Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2021
vzalo na vědomí informace o podaných žádostech o dotace
ZO Rokytnice na svém XXXII. zasedání, konaném dne 20.5.2022 mj.:
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022
schválilo Časový plán obce Rokytnice pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality
ovzduší pro zónu Střední Morava
vzalo na vědomí informace o připravovaných akcích
vzalo na vědomí požadavek ředitelky Základní a mateřské školy Rokytnice, týkající se rozšíření kapacity
a dostavby MŠ
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 2022
-

5.7.
23.7.
24.7.
20.8.

Cyrilometodějská pouť na Kochavci
29. ročník fotbal. turnaje Memoriál Františka Baklíka + taneční zábava, skupina Traverza
Anenská pouť v Rokytnici + posezení na hřišti s hudbou
22.ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné

- Ve dnech 23. a 24. září 2022 se budou konat volby do zastupitelstev obcí
- Upozorňujeme občany, že platí zákaz stání automobilů na chodníku v obci !!!
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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.
Povinnost 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

Ceník pronájmů – obec Rokytnice
Pronájem č.p. 41 (oslavy):
• 1.patro – 1.000,- Kč/den
• přízemí (24 míst) – 500,- Kč
Ubytování č.p.41: (1 pokoj – 4-5 osob) – 250,- Kč/osoba/noc
Penzion Kochavec:
Ubytování: 400,- Kč/osoba/noc
Pronájem sálu:
• mimo topnou sezónu (cca 5. – 9. měsíc) - 1.500,- Kč
• v době topné sezóny (cca 10. – 4. měsíc) - 2.500,- Kč

Společenská kronika
Narození
Petře a Tomáši Pukýšovým, syn Nikolas

Sňatky
Veronika Zemková a Pavel Domorád

Úmrtí
Paní Helena Šebáková
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Vzpomínáme
Dne 31.7.2022 uplyne již 20 let, co od nás odešla naše maminka, babička
a prababička paní Alena Petřkovská.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Alena, Marie a syn Josef, vnoučata Denisa, Kateřina,
Roman, Zuzana, Šárka, Petr, Hana, Josef a Šárka, pravnoučata Eva, Šárka, Štěpán,
Šimon, Eliška, Jiří, Barbora, Tomáš, Eliška, Jaromír.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 14. července 2022 si připomeneme 9. výročí úmrtí
paní Ludmily Ptáčkové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Karla a Jaroslava s rodinami.

Dne 22.6.2022 by se dožil 50 let pan Ladislav Urban
a 5.5.2022 uplynulo 6 let od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Adélka, rodiče, bratr a ostatní příbuzní.

Dne 7.května 2022 jsme si připomněli 1.výročí úmrtí paní Dany Sukané.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Josef, dcera Dagmar, dcera Monika,
syn Josef s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 17.července 2022 uplyne 5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan Tibor Krasňanský.
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinou.
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Zprávy ze školy
Milí rodiče a vážení občané Rokytnice,
konec školního roku už nám „klepe“ na dveře. Prožili jsme během něj hodně starostí, ale mnohem víc
pěkných chvil a zážitků. Chtěla bych Vám všem za celý kolektiv naší mateřské a základní školy poděkovat za
podporu, kterou nám poskytujete. Také chci poděkovat panu starostovi a zastupitelům obce, kteří se starají o
provoz školy.
Přejeme Vám krásné léto, pěknou dovolenou, hodně odpočinku a radost z Vašich dětí, až přijdou domů
s vysvědčením.
Těším se, že se v září všichni opět sejdeme a s chutí se pustíme do nové práce.
Mgr. Vladimíra Žaludová a kolektiv zaměstnankyň

Oslavy Dne matek a Setkání s důchodci
V sobotu 7.května 2022 se konala v kulturním areálu na hřišti oslava Dne matek a Setkání s důchodci. Na
akci vystoupily děti ze Základní a mateřské školy v Rokytnici, děti z Malého Slavíčka a Klobučánku, k tanci a
poslechu hrála cimbálová muzika Klobučan.
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Zprávy z knihovny
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna v Rokytnici a knihovna na Kochavci budou
v měsíci srpnu zavřeny.
V červenci budou otevřeny v obvyklých půjčovních dobách:
V Rokytnici v pondělí od 15:30 do 18:30 a na Kochavci v neděli od 16:00 do 18:00.

Přátelské utkání ve stolním tenise
V pátek 17.6.2022 se uskutečnilo ve
sportovní hale v Horné Súči přátelské mezistátní
utkání ve stolním tenise. Hrálo se ve dvou
kategoriích.
Registrované
hráče
Rokytnice
reprezentovali: Ing. Vlastimil Bureš, Ivo Petrů, Jiří
Ščuglík a Pavel Křek. Utkání skončilo vítězstvím
Horné Súče 11:7.
Kategorii
neregistrovaných
hráčů
zastupovali Petr Malaník, Zdeněk Kostka a
Antonín Goňa. V tomto utkání zvítězili hráči
Rokytnice 6:5.

Realizované akce
Vítání občánků

Stavění a kácení máje
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Rokytenský hrb

Setkání Rokytnic ČR 2022 v Rokytnici nad Rokytnou
Naši fotbalisté a stolní tenisté obsadili 2.místo, hasiči vybojovali místo třetí.
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