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Dubnový sníh pole hnojí a déšť požehnání přináší.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Když dubnový vítr do stodoly fičí, po žních díru nenajde.
Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.
Znovu tady máme po roce jedny z nejdůležitějších svátků v roce –
Velikonoce. K tomuto svátku se odnepaměti váže několik pověr a zvyků. Ale k těm
nejoblíbenějším patří zvyky a tradice, které se týkají velikonočního pondělí. A tento
den, jak všichni ví, slaví se „mrskačka“. Málokdo ví, že za stara se na mrskačku
chodívalo v neděli večer od deseti hodin až po celou noc. Na různých místech se jí
říkalo různými názvy: šlahačka, šlaháky, mrskut, šibáky, šmigrust, kyčkování a nebo kupačka. Nástroj, kterým se
mrská se jmenuje tatar, ale i ten má několik dalších názvů: tatar, korbáč, žila, mrskačka, kyčka.
K tataru a k mrskačce se váže i několik pověr:
Časně ráno má hospodář každé dobytče mrskačkou šlehnouti – bude prý tučné a mrštné.
Jinde našlehá jím hospodář dobytek, když se vyhání poprvé na pole „aby bylo zdravé a čerstvé“.
Tatar od mrskačky házejí na střechu – protože je prašivý nebo do sklepa – aby se jim tam nedržely žáby.
(úryvky z knihy Moravský lid, Fr. Bartoš, 1892)

Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku bych Vás rád seznámil s podstatnými výdaji v roce 2015 a s výhledem
investičních akcí na letošní rok. V loňském roce jsme vydali finanční prostředky vesměs za drobnější neinvestiční
akce. Za zimní údržbu místních komunikací jsme zaplatili 130.000,- Kč. Nakoupili jsme vnitřní vybavení do
Penzionu na Kochavci za cca 100.000,- Kč. Za celkem více než 400.000,- Kč jsme zakoupili lesní pozemky o
výměře více než 40.000 m 2, několik pozemků pod místní komunikací Na Kochavec a rodinný dům č.p. 199
(naproti ZŠ). Zejména díky nižším výdajům jsme tak ukončili hospodaření k 31.12.2015 s přebytkem více než
5 milionů korun. Tyto peníze použijeme především k dofinancování spoluúčasti obce na akce, na které máme
požádáno o dotace nebo o tyto dotace budeme teprve žádat. Žádná dotace není obvykle 100%, vždy musí obec
přispět nějakými procenty ze svého rozpočtu.
Z investičních akcí je na prvním místě odkanalizování obce, dále oprava místní komunikace Na Louky a oprava
střechy a zateplení budovy obecního úřadu. Požádali jsme rovněž o dotaci na Protipovodňová opatření v rámci
čehož by proběhla výměna všech rozhlasových reproduktorů a bude zajištěn bezdrátový přenos zvuku
v Rokytnici i na Kochavci.
Z menších akcí bychom rádi realizovali opravu víceúčelového hřiště, doplnění dětského hřiště o nové herní prvky
a opravu Boží muky. Hasičům chceme zakoupit elektrocentrálu a dopravní automobil pro 9 osob. Na většinu akcí
máme požádáno o dotaci, takže realizace záměrů je někde podmíněna přidělením dotace. Rovněž výše
vynaložených finančních prostředků lze zatím jen odhadnout. Ceny, za které budou jednotlivé akce provedeny,
budou stanoveny ve výběrových řízeních.
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 XII. zasedání, konaném dne 11.12.2015 mj.:
-

rozhodlo o poskytnutí finančního daru na rok 2016 ve výši 10 000,- Kč pro Městskou nemocnici Slavičín,
Komenského 1, 763 21 Slavičín.

ZO Rokytnice na svém XIII. zasedání, konaném dne 27.12.2015 mj.:
-

schválilo rozpočtové opatření č.10/2015
schválilo rozpočtové opatření č.11/2015
schválilo bezúplatnou výpůjčku nemovité věci – vodní nádrže v části Horňansko
schválilo bezúplatnou výpůjčku nemovité věci - nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží
Penzionu na Kochavci (za účelem provozování obchodu)
rozhodlo o poskytnutí věcného daru sady sportovních dresů v hodnotě 20 000,- Kč TJ Sokol Rokytnice

ZO Rokytnice na svém XIV. zasedání, konaném dne 27.1.2016 mj.:
-

-

schválilo investiční a neinvestiční akce na rok 2016:
Odkanalizování obce, protipovodňová opatření obce Rokytnice. Oprava střechy, zateplení půdních
prostor a zateplení budovy OÚ, včetně instalace věžních hodin, bezbariérový přístup do budovy OÚ a
kaple sv. Anny. Stavební úpravy místní komunikace Na Louky, stavební úpravy víceúčelového hřiště,
stavební úpravy budovy č.p.199, opravy drobných sakrálních staveb, drobné opravy místních a účelových
komunikací, dovybavení Penzionu na Kochavci, výkup pozemků pod místní komunikací Na Kochavec,
vybudování infrastruktury v lokalitě Na Louky.
V průběhu roku bude možno operativně zařadit další akce.
schválilo plán práce Zastupitelstva obce Rokytnice na rok 2016
schválilo plán kulturních a společenských akcí v roce 2016
schválilo Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2015
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje
schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu sportovní, tělovýchovné a kulturní činnosti a podporu
aktivit v oblasti životního prostředí obce Rokytnice na rok 2016
souhlasilo s návrhem na podání Žádosti o poskytnutí podpory z programu Zlínského kraje Program na
podporu obnovy venkova v rámci dotačního titulu č.1.3 – Rekonstrukce dětského hřiště v Rokytnici a
souhlasilo s vyčleněním finančních prostředků v případě jejího získání

ZO Rokytnice na svém XV. zasedání, konaném dne 10.2.2016 mj.:
-

schválilo zprávu odborného lesního hospodáře – Rozbor hospodaření za rok 2015 – Obec Rokytnice a
Plán těžeb na rok 2016 – Obec Rokytnice
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a
montáž herních prvků v rámci akce „Dětské hřiště Rokytnice“
vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce Rokytnice za rok 2015
schválilo zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů
schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Rokytnice č.1/2016, požární řád obce Rokytnice
souhlasilo s podáním žádosti o dotaci pro jednotku SDH Rokytnice pro rok 2016, podprogram 2 –
pořízení nového dopravního automobilu
souhlasilo s podáním žádostí o příspěvek na vytváření pracovních příležitostí v rámci VPP a souhlasilo
s přijetím přiměřeného počtu uchazečů, kteří splňují kritéria stanovená úřadem práce

Kompostéry
Oznamujeme občanům, že je možné opět získat do bezplatného pronájmu kompostér pro domácnost.
Jedná se o plastové kontejnery o objemu 900 l, kde je možné ukládat veškerý biologický odpad jako
trávu, ovoce, zeleninu, suché listí, bioodpady z domácností apod. Po dokončení procesu kompostování, který trvá
1-6 měsíců, je možné kompost použít např. ke hnojení zahrady. Kontejnery budou domácnostem předány do
bezplatného pronájmu. Občané, kteří mají o kompostéry zájem, ať se přihlásí na obecním úřadě.
Upřednostněni budou zájemci, kteří ještě žádné kompostéry nemají.
1/2016
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Návrh rozpočtu na rok 2016
PŘÍJMY
PAR
Název závazného ukazatele
0000
Daňové příjmy, poplatky, dotace
1012
Příjmy z pronájmu pozemků
1032
Lesní hospodářství
2212
Silnice
2310
Pronájem vodovodu
3113
Základní školy
3392
Kulturní akce
3419
Sportovní akce, Sečení hřiště
3612
Penzion Kochavec, pronájem, ubytování
3613
Pronájem plechové garáže na Kochavci
3639
Příjmy z prodeje pozemků
3722
Pronájem popelnic
3725
Příjmy za třídění odpadu (EKO-KOM)
6171
Služby obecního úřadu
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM

Kč
6 945 800,00
40 000,00
1 000 000,00
30 000,00
5 000,00
47 000,00
60 000,00
9 000,00
205 000,00
2 000,00
30 000,00
15 000,00
35 000,00
1 000,00
1 000,00
8 425 800,00

VÝDAJE
PAR
Název závazného ukazatele
1014
Deratizace
1031
Pěstební činnost - zalesňování
1032
Těžební činnost – lesní hospodářství
1039
Odborný lesní hospodář, hajný
2212
Zimní údržba, opravy a stavební úpravy místních komunikací
2221
Dopravní obslužnost – příspěvek zlínskému kraji
2321
Kanalizace a ČOV – projektová dokumentace
3113
Příspěvek ZŠ a MŠ a další provozní náklady
3314
Knihovny
3326
Oprava Boží muky – žádost o dotaci
3349
Opravy rozhlasu, zpravodaje, internet
3392
Pořádání kulturních akcí
3399
Společenské akce (senioři, vítání občánků -dary narození, jubilea, MDŹ)
3419
Sportovní akce, dotace TJ,SKST
3421
Dotace SRPŠ, volný čas dětí a mládeže
3429
Stavební úpravy zájmových objektů, provoz č.p. 41, zájmová činnost dary
3522
Finanční dar – Městská nemocnice Slavičín
3543
Finanční dar - Svaz tělesně postižených
3599
Dar ČČK Rokytnice
3612
Další vybavení (nábytek, nádobí) a provoz penzionu na Kochavci
3631
Veřejné osvětlení
3632
Příspěvek na provoz hřbitova Slavičín
3636
Příspěvek na jednotnou technickou mapu zlínskému kraji
3639
Mzdy VPP, ochranné pomůcky, koupě pozemků
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212
Ochrana obyvatelstva – krizové řízení (rezerva)
5273
Ostatní správa v oblasti krizového řízení
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstvo obce
6171
Stavební úpravy a opravy budovy obecního úřadu a provoz
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Daně (DPH,DPPO)
6409
Rozpočtová rezerva
VÝDAJE CELKEM

Kč
10 000,00
25 000,00
275 000,00
54 000,00
2 130 000,00
58 000,00
210 000,00
334 000,00
58 000,00
7 000,00
65 000,00
142 000,00
85 000,00
167 000,00
15 000,00
519 000,00
10 000,00
2 000,00
8 000,00
290 000,00
195 000,00
12 000,00
3 000,00
441 000,00
20 000,00
405 000,00
126 000,00
10 000,00
8 000,00
61 000,00
872 000,00
1 638 000,00
15 000,00
30 000,00
478 000,00
4 692 800,00
13 470 800,00

FINANCOVÁNÍ
PAR
Název závazného ukazatele
0000
Zůstatek prostředků na běžných účtech z min. let
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Kč
5 045 000,00
5 045 000,00

REKAPITULACE
PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ
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Obecní úřad informuje
-

Tříkrálová sbírka

V sobotu 9. 1. 2016 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 22.351.- Kč, z toho 17.311,- Kč v Rokytnici a 5.040,- Kč na Kochavci.
Poděkování patří jak dětem a tak jejich doprovodu.
- IX. Obecní ples
V sobotu 6.2.2016 byl naplánován v sále Hospody IX. Obecní ples s novou skupinou Fortuna. Na
základě malého zájmu o tuto akci byl ples zrušen. K jeho zrušení také přispěl nevyhovující technický stav sálu.
Z bezpečnostních důvodů již obec nebude v sále žádné akce pořádat. Do budoucna vedení obce uvažuje o
vybudování nové víceúčelové haly k pořádání kulturních a sportovních akcí.
- Fašanky 2016
Dne 6.2.2016 procházel obcí fašankový průvod. Za pohádkovými postavami se ukrývali rodiče žáků naší
základní a mateřské školy.
- MDŽ
V neděli 6. 3. 2016 se konala v sále Penzionu na Kochavci oslava MDŽ. Po úvodních slovech pana
starosty vystoupily děti z místní ZŠ a MŠ. Muži všem ženám poblahopřáli malou kytičkou. Příjemným
odpolednem přítomné provázela hudební skupina TRIO.
-

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pondělí 23.5.2016 a ve středu 5.10.2016 od 15.00
do 17.00 hod. v Rokytnici ve sběrném dvoře a na Kochavci u obecního domu. 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 1.4.2016 se mění provozní doba sběrného dvora takto:
pondělí
středa
Každou sudou sobotu :

-

13.00 – 17.00
13.00 - 17.00

Plánované kulturně - společenské akce v roce 2016

29.dubna
28.května
24. – 26.června
2.července
3.července
23.července
24.července
20.srpna
Říjen
12.listopadu
3.prosince

1/2016

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 - 11.00

Stavění máje
Kácení máje
43.ročník Setkání Rokytnic ČR (v naší Rokytnici)
10.ročník hasičské soutěže O pohár starosty (na Kochavci)
Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
Memoriál Františka Baklíka + zábava se skupinou Focus
Anenská pouť v Rokytnici
16.ročník Mezinárodního setkání na Peňažné
Setkání s důchodci (na Kochavci)
Hodová zábava
Rozsvícení vánočního stromu
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Společenská kronika
Úmrtí
Pan Josef Tarabus
Paní Jiřina Čížová
Pan Josef Janošík
Pan Stanislav Kynčl

Vzpomínáme
Dne 2. března 2016 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí
pana Miloslava Goni.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Hledejte mě v lidech, které jsem znal a miloval.
Pokud nedokážete žít beze mne,
pak mě nechte žít ve vašich očích, myslích, činech a laskavosti.
Dne 14. května 2016 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
pana Pavla Saňáka.
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami.

Blahopřejeme
Když měsíček a hvězdy nad Kochavcem vyšly,
vinšovat sme Ti, Jarošu, všeci k svátku přišli.
A my z Kochavča do tej doby neodejdem,
dokud štamprdlu slivovice nedostanem.
Daj nám upřímný valašský ruky stisk,
podívaj sa, šak máme furt suchý pysk.
Žij sto roků a potom ať ťa třeba vrata přibúchnú,
přími naše vinšování a gratulacu od srdca upřímnú.
Dne 8.března se v plné síle dožil devadesáti let náš bratr a strýček
pan Jaroslav Marek z Kochavce.
K tomuto významnému životnímu jubileu přejí vše nejlepší,
hlavně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let
bratr Josef, sestry Františka, Zdeňka a Anastázie,
švagři Josef, Václav a Karel,
synovci a neteře s rodinami.
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Zprávy ze školy
KDYŽ SLUNÍČKO ZAČNE HŘÁT,
STĚHUJE SE ZIMA Z VRAT.
STĚHUJE SE, Z DVORA LETÍ,
RADUJÍ SE VŠECHNY DĚTI,
ŽE SE SLUNCE SMĚJE,
ŽE JE PĚKNĚ HŘEJE.

Víte, které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil a počátkem nového života?
Ano, je to jaro. Nepřichází s jistotou, ale hraje si s námi na schovávanou. Sluníčko má sice ještě chladné paprsky,
ale my už cítíme jaro ve vzduchu.S jarem přichází všechno to krásné, na co v mrazivých dnech čekáme – teplé
sluneční paprsky, barevný svět kolem nás, první tráva, první květy - zkrátka příroda vonící svěžím vzduchem.
Jaro je tu, ale já se vrátím k aktivitám, které se udály od začátku nového roku do konce března 2016.
Na sobotu 16. ledna připravila naše škola ve spolupráci s rodiči dětský karneval. Tento den se přišly
pobavit děti různého věku, ale stejného nadšení si zadovádět. Mateřáčci si připravili na úvod dva veselé tanečky
dle CD nahrávky: „ Myši“ a „Karneval
“. Školáci předvedli mazurku a paní
vychovatelka zatančila s žáky ZŠ
překrásný tanec se stuhami na melodii
„Ledová královna“. Moc krásné, až se
nám
všem
tajil
dech!
Celým
odpolednem provázel písničkami a
mluveným slovem pan Spáčil. Co
dodat? Snad jen, že byla veselá
zábava
a že byla splněna dětská
očekávání. Touto cestou bych chtěla
poděkovat všem sponzorům, kteří se
společně zasloužili o bohatou tombolu
a hlavně rodičům našich dětí, kteří
vypomohli
při
organizaci celého
odpoledne. V pondělí 18. ledna za námi
po delší době přijel pan „Čáryfuk“.
Někteří předškoláčci měli zpočátku obavy z kouzelnického vystoupení, ale nakonec se představení líbilo nejen
malým, ale i velkým divákům.
21. ledna se konal v Základní škole Rokytnice zápis dětí k základnímu vzdělávání. Do první třídy se přišli zapsat
tři budoucí žáčci – jeden kluk a dvě dívenky. Přejeme všem příštím prvňákům hodně úspěchů a samé jedničky.
V sobotu 6. února procházel naší
obcí nevšední průvod. V čele s králem a
sultánem jste mohli potkat Červenou
karkulku, vlka, několik šašků, myslivce,
babičku, Pipi punčochatou a další pohádkové
postavy. A kde se vzaly? To se maminky a
tatínkové dětí mateřské a základní školy
přestrojili, aby se ve fašankovém průvodu za
doprovodu hudby a zpěvu rozloučili s časem
radosti a veselí, který předchází době postní.
Od 15.2.- 4.3. po dobu tří týdnů
navštěvovala třídu naší základní školy
studentka 5. ročníku UP Olomouc, kde si
vyzkoušela výuku na málotřídní základní
škole /povinná praxe/. V úterý 23.2.nás
přijela po roce navštívit skupinka studentek
z Gymnázia J. Pivečky pod vedením paní
učitelky Černíčkové. Děvčata předvedla
různé poučné scénky ze života.
1/2016
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V neděli 6. března odpoledne v sále na Kochavci proběhla tradiční oslava MDŽ se vší slávou a parádou. K
poslechu neúnavně hrála skupina Trio. Na úvod oslav pozdravily přítomné ženy děti mateřské školy, které si
připravily pásmo básní o mamince, žáci základní školy zarecitovali básně o barvách jara a na závěr zazpívali
píseň „Barva“ - autoři Uhlíř, Svěrák.
Od konce měsíce února probíhá na mateřské škole kroužek anglického jazyka, do kterého je zapsáno
sedm předškoláčků. Ve čtvrtek 17. března byl zahájen kroužek „Hrátky s flétničkou “pro děti předškolního věku.
Výuka bude probíhat jednou za dva týdny a to ve čtvrtek od 15.30 – 16.00 hodin.
A co nás čeká po Velikonocích do konce školního roku ?
 29.3.2016 – návštěva pana Dřevojánka v ZŠ – pravidla BESIP - beseda
 během měsíce dubna – návštěva základní školy a dětí předškolního věku v místní knihovně, kde
proběhne beseda s paní Blankou Fojtíkovou na předem domluvené téma.
 středa 20.4. – zahájení plaveckého výcviku jak pro ZŠ, tak i pro mateřskou školu – bazén v
Luhačovicích. Tento kurs bude ukončen 1.6. předáním mokrého vysvědčení (společná akce se ZŠ a MŠ
Šanov)
 28.4. - od 14.00 hodin – zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Rokytnice
na školní rok 2016-2017
 28.4.2016 – Staré město – Den Země
 12.5.2016 – návštěva divadelního představení Zlín – „Čertův švagr “
 20.5. 2016 – „Zdravá pětka“ – beseda pro děti MŠ a ZŠ na téma zdravá výživa
 3.6. – návštěva Galaxie Zlín – ke svátku Dne dětí – společně se školou Šanov
 Červen - školní výlet -- návrh ZOO, hrad Brno

„TATAR ,TATAR , NATATAREC, DAJTE TETKA KOPU VAJEC.
NEDÁTE-LI KOPU VAJEC, HODÍME VÁM DÍVKU ZA PEC
A PACHOLKA DO KOMÍNA, VYUDÍ SE JAK SLANINA…“
Za celý kolektiv základní a mateřské školy bych vám všem ráda popřála krásné barevné jarní dny plné sluníčka.
Zároveň vám touto cestou přeji veselé, pohodové a prosluněné svátky jara – Velikonoce.
Dana Žálková, ředitelka školy

1/2016
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Zprávy z knihoven
Obecní knihovna Rokytnice srdečně zve všechny čtenáře každý dubnový pátek
od 15:30 do 18:30 na Čtenářskou štafetu v předčítání povídek.
…………………………………………………………………………………………
Obecní knihovna v Rokytnici se letos zapojila do akce:
Český den proti rakovině 2016 - středa 11. května
20. ročník veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha
(prodej žlutých kvítků a rozdávání letáčků s informacemi o prevenci rakoviny)
Tematické zaměření letošní sbírky: Rakovina prsu u žen a u mužů
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20,- Kč
Budeme velice rádi, když tuto akci podpoříte koupí květinky.
…………………………………………………………………………………………

Pozvánka na Svatojánskou noc v knihovně
v pátek 24. června 2016
Rodiče mohou své děti, přihlásit nejpozději do 20. června 2016.
Přihlášku děti obdrží ve škole nebo v knihovně.
………………………………………………………………………………………..
V neděli 3. dubna proběhne v Obecní knihovně na Kochavci „výtvarná dílna“ JARO V KNIHOVNĚ.
Všichni naši malí čtenáři jsou srdečně zváni na vyhlášení soutěže KNIHOVNICKÉ KORÁLKY, které se bude
konat 10. dubna od 16. 00 v knihovně na Kochavci.

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – jaro 2016
Muži

Datum
27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
19.6.

Začátek
15.00
15.30
15.30
15.30
16.00
15.30
14.00
15.30
16.30
15.30
17.00
15.30
17.30

Odjezd

14.00
14.30
12.30
15.00
15.00
16.00

Hřiště
D
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

Oddíl
Bylnice
Mladcová B
Újezd
Ludkovice
Slopné
Nedašova Lhota
Dolní Lhota
Březnice A
Návojná
Lípa
Jasenná
Mysločovice A
Vysoké Pole
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