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Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.
Na velikonoce jasno – bude laciné máslo.

Po dlouhé zimě nám konečně na dveře zaklepalo jaro. S jarem
přichází všechno to, na co po mrazivých dnech všichni čekáme – hřejivé
sluneční paprsky a probouzející se příroda a s tím i příjemnější nálada a
radost ze života. Už odnepaměti provázely probouzení jara různé magické
rituály, k nimž se váže několik lidových tradic. Například k „Smrtné neděli“ se váže starý zvyk vynášení
Smrti – krajově též Mařeny, Moreny, Mořeny. Tento zvyk symbolizoval vyhánění zimy a v každém kraji
se něčím lišil. Nejenom tím z čeho byla „Smrtka“ vyrobena, ale také se měnily říkadla nebo písničky.
Nesu, nesu smrtku k zelenýmu čtvrtku,
až tu smrtku odnesu, nové léto přinesu.

Mařena, Mařena, kdes ty klúče poděla?
Dala sem ich dala tej smrtelnej neděli,
aby odmykala to zemské koření.

K jaru samozřejmě neodmyslitelně patří i nejvýznamnější svátky - Velikonoce. Jejich součástí je
dodržování některých tradic. Například na Zelený čtvrtek se „zavážou“ neboli zmlknou zvony a nahrazují se
tragačemi, které mají různé názvy – řehtačky, hrkačky, klepačky, skřipečky, brkačky, rapačky, řehotky,
rechotníky.
(citace z knihy: Velikonoce původ, zvyky, hry, pohádky, návody a náměty; D. Šottnerová)

Vážení spoluobčané,
ve svém příspěvku bych Vás rád seznámil s výhledem některých investičních a neinvestičních akcí na letošní rok.
Odkanalizování obce: Aby mohlo být provedeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, museli
jsme zadat vypracování již poslední projektové dokumentace a to dokumentace pro provedení stavby.
V současné době je dokumentace vypracována a probíhá příprava na výběrové řízení. Po ukončení výběru
dodavatele bude vydáno rozhodnutí o přidělení dotace a budou zahájeny stavební práce.
Nyní dobíhá projekt Protipovodňová opatření obce Rokytnice, v rámci kterého proběhla výměna všech
rozhlasových reproduktorů. Přenos zvuku je zajištěn bezdrátově jak v Rokytnici, tak na Kochavci. Pokud máte
nějaké problémy s rozhlasem, například slabá nebo silná slyšitelnost, nahlaste nám to na obecní úřad. Je možné
provést natočení reproduktorů nebo korekci hlasitosti hudby a mluveného slova. Součástí projektu jsou i nově
zabudované sirény v Rokytnici a na Kochavci. V obci Šanov je umístěn hladinoměr a na hřišti v Rokytnici
srážkoměr. Aktuální množství srážek v naší obci a výšku hladiny Rokytenky v Šanově můžete sledovat na
webových stránkách obce (www.rokytnice.org), po kliknutí na ikonu aktuální srážky a hladiny. Údaje je možné
sledovat až 7 dnů nazpět. Na tuto akci nám byla přiznána dotace ve výši 1.520.000,- Kč. Spoluúčast obce činí
652.000,- Kč.
V současné době rovněž připravujeme výběrové řízení na dodavatele 9 místného dopravního automobilu
pro sbor dobrovolných hasičů. Ze zatím neoficiálních zdrojů máme informaci, že nám byla přiznána dotace ve
výši 102.000,- Kč na opravu Boží muky u základní školy. Dále bychom rádi zakoupili věžní hodiny na budovu
obecního úřadu a doplnili dětské hřišti na Kochavci novými herními prvky. Budeme pokračovat ve výkupu
pozemků pod místní komunikací na Kochavec. Část finančních prostředků vložíme rovněž do oprav a úprav
místních komunikací. Termíny jednotlivých akcí budou upřesňovány dle přidělených dotací a finančních možností
obecního rozpočtu.
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 XXII. zasedání, konaném dne 30.12.2016 mj.:
-

schválilo rozpočtové opatření č. 13/2016
rozhodlo o poskytnutí finančního daru na rok 2017 ve výši 10.000,- Kč pro Městskou nemocnici Slavičín,
Komenského 1, 763 21 Slavičín
rozhodlo o poskytnutí finančního daru na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč pro Charitu sv. Vojtěcha Slavičín,
Komenského 115, 763 21 Slavičín
rozhodlo o poskytnutí finančního daru na rok 2017 ve výši 4.000,- Kč pro Domov pro seniory Loučka,
příspěvková organizace, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
schválilo prodej pozemku p.č. 885/2

ZO Rokytnice na svém XXIII. zasedání, konaném dne 14.2.2017 mj.:
-

-

-

-

-

schválilo zprávu odborného lesního hospodáře Ing. Antonína Gbelce – Rozbor hospodaření za rok 2016
– Obec Rokytnice a Plán těžeb na rok 2017 – Obec Rokytnice
schválilo investiční a neinvestiční akce na rok 2017
schválilo plán práce Zastupitelstva obce Rokytnice na rok 2017
schválilo plán kulturních a společenských akcí v roce 2017
schválilo Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2016
rozhodlo o proplacení faktury ve výši celkem 1 916 047,- Kč firmě Ondrejka, s.r.o. Poličná 400, 757 01
Poličná za realizaci díla Protipovodňová opatření obce Rokytnice
souhlasilo s vyčleněním finančních prostředků, vlastního zdroje, na pořízení nového dopravního
automobilu pro SDH
souhlasilo s podáním Žádosti o poskytnutí individuální podpory na nákup dopravního automobilu pro SDH
od Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
schválilo Smlouvu o poskytování služeb při realizaci projektu „Obnova Božích muk v Rokytnici“
uzavřenou mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a společností Regiozona, s.r.o., Sokolská
3938, 760 01 Zlín
rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele projektové dokumentace pro územní a
stavební řízení na akci „Vodní nádrž Rokytnice“ firmě Vodohospodářský ateliér, s.r.o., Růženec 54, 644
00 Brno za nabídkovou cenu 105 000,- Kč bez DPH
rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele projektové dokumentace pro provedení
stavby na akci „Rokytnice – kanalizace a ČOV“ Ing. Lence Vyoralové, V – Projekt, Nám. T.G .Masaryka
2433, 760 01 Zlín za nabídkovou cenu celkem 240 800,- Kč
souhlasilo s uzavřením Smlouvy o spolupráci uzavřenou mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21
Slavičín a panem Stanislavem Florešem, 1.května 1243, 763 31 Brumov – Bylnice. Předmětem smlouvy
je spolupráce smluvních stran na propagaci a prezentaci obce Rokytnice na webovém portálu
www.nasevalassko.info
souhlasilo s podáním žádostí o příspěvek na vytváření pracovních příležitostí v rámci VPP a souhlasilo
s přijetím přiměřeného počtu uchazečů, kteří splňují kriteria stanovená úřadem práce

…………………………………………………………………………………………………………….................

Obecní úřad a ČČK Rokytnice pořádá
v pátek dne 26. května 2017 zájezd
do Městského divadla Zlín na muzikál

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Začátek v 19:00 hod.
Odjezd autobusu je v 17.30 hod. z návsi v Rokytnici

Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Rokytnici nebo u paní Burešové v obchodě.
……………………………………………………………………………………………………………..
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Návrh rozpočtu na rok 2017
PŘÍJMY
PAR
Název závazného ukazatele
0000
Daňové příjmy, poplatky, dotace
1012
Příjmy z pronájmu pozemků
1032
Lesní hospodářství
2310
Pronájem vodovodu
3113
Základní školy
3349
Slavičínský zpravodaj
3392
Kulturní akce
3419
Sportovní akce, Sečení hřiště
3429
Společenský dům, pronájem, ubytování
3611
Půjčky na bydlení – úroky
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
8 537 000,00
61 000,00
800 000,00
5 000,00
36 000,00
3 000,00
40 000,00
14 000,00
12 000,00
1 000,00
250 000,00
2 000,00
25 000,00
15 000,00
35 000,00
2 000,00
1 000,00
9 839 000,00

VÝDAJE
PAR
Název závazného ukazatele
Kč
1014
Deratizace
10 000,00
1031
Pěstební činnost - zalesňování
66 000,00
1032
Těžební činnost – lesní hospodářství
240 000,00
1039
Odborný lesní hospodář, hajný
65 000,00
2212
Zimní údržba, opravy a stavební úpravy místních komunikací
660 000,00
2221
Dopravní obslužnost – příspěvek zlínskému kraji
58 000,00
2321
Kanalizace a ČOV – projektová dokumentace
320 000,00
2341
Vodní nádrž Lůžek – projektová dokumentace
130 000,00
3113
Příspěvek ZŠ a MŠ a další provozní náklady
337 000,00
3314
Knihovny
55 000,00
3322
Obnova Boží muky
2 000,00
3349
Opravy rozhlasu, zpravodaje, internet
15 000,00
3392
Pořádání kulturních akcí
129 000,00
3399
Společenské akce (senioři, vítání občánků - dary narození, jubilea, MDŹ)
85 000,00
3419
Sportovní akce, dotace TJ,SKST
95 000,00
3421
Dotace SRPŠ, volný čas dětí a mládeže, dětské hřiště Kochavec-nové herní prvky
68 000,00
3429
Stavební úpravy zájmových objektů, provoz č.p. 41, zájmová činnost dary
214 000,00
3522
Finanční dar – Městská nemocnice Slavičín
10 000,00
3599
Dar ČČK Rokytnice
8 000,00
3612
Provoz penzionu na Kochavci a další vybavení (nábytek, nádobí)
241 000,00
3631
Veřejné osvětlení
200 000,00
3632
Příspěvek na provoz hřbitova Slavičín
12 000,00
3635
Změna Územního plánu
84 000,00
3639
Služby s nakládáním s majetkem obce, koupě pozemků
130 000,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
20 000,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
465 000,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, mzdy pracovníků
460 000,00
4359
Dary: Charita sv. Vojtěcha a Domov důchodců Loučka
9 000,00
5212
Ochrana obyvatelstva – krizové řízení (rezerva),Protipovodňová opatření
2 085 000,00
5273
Ostatní správa v oblasti krizového řízení
10 000,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část (činnost a dopravní automobil-spoluúčast)
530 000,00
6112
Zastupitelstvo obce
898 000,00
6171
Činnost místní správy
820 000,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 000,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
30 000,00
6399
Daně (DPH,DPPO)
233 000,00
6402
Vratka nevyčerpaných prostředků na volby 2016
23 000,00
6409
Rozpočtová rezerva
5 443 000,00
VÝDAJE CELKEM
14 275 000,00

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

Tříkrálová sbírka

V sobotu 7. 1. 2017 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 24.055.- Kč, z toho 18.388,- Kč v Rokytnici a 5.667,- Kč na Kochavci.
Poděkování patří jak dětem a tak jejich doprovodu.
- Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pondělí 12.6.2017 a v pondělí 2.10.2017 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 1.4.2017 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 2017

28.dubna
13.května
27.května
30.6. - 2.7.
5.července
15.července
29.července
30.července
19.srpna
Říjen
11.listopadu
2.prosince

1/2017

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 - 11.00

Stavění máje
Den matek (kulturní areál na hřišti v Rokytnici)
Kácení máje
44.roč. Setkání Rokytnic ČR (Rokytnice v Orlických horách)
Cyrilo – Metodějská pouť na Kochavci
11.ročník hasičské soutěže O pohár starosty (na Kochavci)
Memoriál Františka Baklíka + zábava se skupinou Focus
Anenská pouť v Rokytnici
17.ročník Mezinárodního setkání na Peňažné
Setkání s důchodci
Hodová zábava
Rozsvícení vánočního stromu
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Společenská kronika
Narození
Veronice Tarabusové a Davidu Malinovi syn Michal
Janě a Pavlu Vrbovým dcera Anna

Vzpomínáme
…a byla noc, po které nebylo ráno,
a bylo ne, co včera bylo ano.
Dne 14. května 2017 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
našeho milovaného syna pana Pavla Saňáka.
S velkou bolestí a láskou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami.

„Čas neúprosně letí a bolest v srdci zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí a domov prázdný zůstává.
Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.“
Dne 20. května 2017 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
mého manžela, našeho tatínka a dědečka
pana Miroslava Hamalčíka.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Fašanky
V sobotu 25. února „přepadla“ horda indiánů a kovbojů občany naší vesnice. Nepřišli však loupit a
skalpovat, ale snažili se pobavit a rozveselit všechny lidi dobré vůle u příležitosti konce masopustního období –
fašanku. Letos tuto tradiční akci uspořádali stolní tenisté se svými přáteli. O dobrou náladu se postarali muzikanti
pod vedením Káji Malaníka a DJ Luba Spáčil. Přesun stylově vyzdobeného valníku zajišťoval Jožka Mentlík se
svým traktůrkem. Vše podstatné z přípravy i průběhu celé akce bylo tradičně zaznamenáno kamerou Jardy
Pinďáka. Neobvyklým účastníkem fašankového průvodu byl krásně nazdobený poník, který se stal velkou atrakcí,
hlavně pro naše nejmenší občany, které ochotně vozil na
svém hřbetě. Lidé masopustní veselení „pinkponkářů“
většinou odměňovali bohatým pohoštěním. Nechyběly
koblihy, chlebíčky, buchtičky a to vše se zapíjelo dobrou
vodou (převážně ohnivou). Po náročném bujarém
pochodu celou obcí následovalo chutné občerstvení a
pohodové sezení v budově obecního domu č. p. 41.
Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do
přípravy, průběhu a závěru celé fašankové akce a přispěli
tak k zachování této neopakovatelné předjarní tradice v
naší obci.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda
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Zprávy ze školy
Jaro dělá skvělý den,
děti, pojďte rychle ven!
Všude kvetou kytičky,
mají krásné lístečky.
Anička má jaro ráda,
zima už je za horama.
Venku svítí sluníčko,
k nebi letí srdíčko.
Půvab ročního období okolo jarní rovnodennosti vytváří příroda každý rok stejně, ale přesto vždy neopakovatelně
krásně. Tato krása začíná v předjaří zpěvem skřivánka, hvízdáním kosů, příletem špačků, květy sněženek,
bledulí…. Východy slunce jsou plné nové síly, která probouzí mízu ve vrbových prutech. Slunce křísí teplem
přírodu a život v ní vítězí nad spánkem.
Jaro je tu, ale já se vrátím k aktivitám, které se udály od začátku roku do Velikonoc.
Na sobotu 28. ledna připravila naše škola ve spolupráci s rodiči dětský karneval. Tento den se přišly
pobavit děti různého věku, ale stejného nadšení si zadovádět. Malí i ti větší si na úvod společně zatancovali dva
veselé tanečky dle CD nahrávky: „Karneval„ a „Ouky kouky“. Celým odpolednem provázel písničkami pan Spáčil.
Myslím, že zábava byla veselá, 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 13.března jsme si zase jeli tvořit do DDM Slavičín. I tentokrát školáci i předškoláci překvapili
svým zájmem o keramické tvoření, při kterém se s velkým nasazením pustili do obkreslování šablon, jemného
tvarování, uhlazování krajů výrobků. Práce se nám hezky dařila a o týden později – 20.3. jsme si mohli výrobky
glazurovat. Po druhém vypálení v peci jsou výrobky hotové a děti tak mají připraveny dárečky pro své blízké.
Dne 28. března navštívil základní školu pan Dřevojánek z dopravního hřiště v Malenovicích, který probíral
se školáky pravidla BESIP a na závěr byli žáci přezkoušeni formou testů .
Od 20.3.- 7.4. po dobu tří týdnů navštěvovala třídu naší základní školy studentka 5. ročníku UP Olomouc,
kde si vyzkoušela výuku na malotřídní základní škole /povinná praxe/.
V pátek 7.4. nám přijely paní Sukaná a paní Horáková nabídnout účast ve výtvarné soutěži Nadace
J. Pivečky na téma „Vysněné prázdniny“.
Vítání občánků se konalo v neděli 9.4. ve Společenském domě Rokytnice. Naše děti vystoupily
s pásmem básní a ukolébavek.
Po předchozí domluvě s paní Fojtíkovou vyrazí školáci a starší děti mateřské školy ve středu 12. dubna
do knihovny na připravenou besedu – téma „ Velikonoce – svátky jara “. Na besedu se velmi se těšíme.
Odpoledne 12.dubna se bude konat v Základní škole Rokytnice zápis dětí k základnímu vzdělávání.
A co nás čeká po Velikonocích do konce školního roku?
 19.4. – zahájení plaveckého výcviku jak pro ZŠ, tak i pro mateřskou školu - bazén v Luhačovicích. Tento
kurs bude ukončen 7.6. předáním mokrého vysvědčení /společná akce se ZŠ a MŠ Šanov/

5.5. – Veronica Hostětín – výukový program „ Bylinková zahrádka“
 11.5. – zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ na školní rok 2017-18
 13.5. – sobota – vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ na zdejším sportovním hřišti při příležitosti Dne matek
 15.5. – dopravní hřiště Malenovice, společně se ZŠ a MŠ Šanov

2.6. – návštěva Galaxie Zlín – k svátku Dne dětí – společně se školou Šanov
 23.6. – školní výlet – Ranč Kostelany
 30.6. – ukončení školního roku 2016-17
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
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Informace hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení.
(1.3.2017) Požárům a planým poplachům lze předejít dodržováním stanovených pravidel.
Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních
porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům
travních a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto případech se
jedná o výjezdy, které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady. K tomu, aby se
předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky a obecná
pravidla požární bezpečnosti. Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je
mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména
při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem
zapálení (§ 17, odst.1, písm.a). Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3, písm.f).
U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst. 2 zákona o požární ochraně
uvedeno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a
šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny
předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů
nejsou tímto dotčena.
Další normou, která tuto problematiku řeší je Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Při pálení na
otevřených ohništích je nutné také respektovat ustanovení speciálních právních předpisů. Jedná se o zákon
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
§ 22
(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o
hospodaření energií.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
§ 16 Povinnosti osob
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném
ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění
podle jiného právního předpisu 13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým
podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá, že spalování odpadů je možné pouze za splnění kritérií
daných zákonem č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní předpis povoluje na otevřených ohništích spalovat
pouze suchý rostlinný materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené výrobcem. Odpady lze
pouze energeticky využívat, a to pouze v zařízeních kde spalování odpadů za účelem výroby energie je povoleno
(spalovny, pece cementáren/spalováno je TAP – tuhé alternativní palivo vyrobené z odpadů)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají dle § 16 zákona o odpadech povinnost
veškeré odpady, které jim při jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat pouze osobě oprávněné k nakládání s
odpady (prioritně k využití). Proto i odpady u údržby areálu podniků (klest, tráva…) musí předávat osobě
oprávněné. Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon):
§ 20 Zákaz některých činností v lesích
(1) V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese;
Ohlašování pálení
Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární ochraně, stanovuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým
osobám tzv. ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby
(Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011).
Pro splnění této povinnosti lze využít aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na webových stránkách HZS
Zlínského kraje (http://paleni.hzszlk.eu). Využití této aplikace profesionální hasiči preferují před oznamováním
pálení telefonicky, což ale tuto možnost nikterak nevylučuje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je
pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Aplikace umožňuje i
1/2017
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registraci uživatele, kterou ale doporučujeme pouze pro časté, opakované hlášení pálení. Registrací můžete
jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled.
Navíc pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha
budete o zákazu pálení na Váš kontaktní email informováni.
Samotné vyplnění ohlašovacího formuláře je velmi jednoduché a srozumitelné. V přiloženém odkazu pod
formulářem také najdete další doplňující údaje.
Autor: por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
Podklady:
Ing. Miriam Kubišová, Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, státní správa
odpadového hospodářství
Ing. Veronika Gajdůšková referent
státní správy lesů, odbor městské zeleně, Magistrát města Zlína
© 2017 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, všechna práva vyhrazena

Zprávy z knihoven
Knihovna Rokytnice
Obecní knihovna Rokytnice srdečně zve malé i velké v pátek 21.4.2017

od 17:30 do 19:00 hodin na Jarní

tvoření. Čeká na Vás výtvarná dílnička pro děti i dospělé.

Budete si moci vytvořit jarní dekorace a inspirovat se výstavkou knih s touto tématikou.
…………………………………………………………………………………………
Zveme děti do knihovny v Rokytnici na

Svatojánskou noc

v pátek 23. června 2017 od 19.00 hodin
Rodiče mohou své děti, přihlásit nejpozději do 20. června 2017.
Přihlášku si můžete vyzvednout ve škole nebo v knihovně.
Blanka Fojtíková – knihovnice
Knihovna Kochavec
Obecní knihovna Kochavec žádá čtenáře i nečtenáře o zapůjčení starých fotografii Kochavce. Fotky můžete nosit
do knihovny na Kochavci (neděle 16.00 - 18.00). Děkuji.
Věra Urbanová - knihovnice
1/2017
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Kochavecká 18
Dne 21.1.2017 se uskutečnil na Kochavci 2. ročník závodu klasickým stylem na běžkách „Kochavecká 18“. Závod se uskutečnil za krásného slunečního, i když trochu mrazivého, počasí. Jelo se 18 km
po katastru 4 obcí - Kochavec, Štítná nad Vláří, Šanov a Rokytnice. Start a cíl byl u Penzionu. Na trase se
nacházely dvě kontrolní stanoviště s občerstvením na Myslivecké chatě Jasla a na Peňažné, kde se závodníci
mohli občerstvit. Běžecká stopa byla částečně upravena skútrem. Závodilo se v kategoriích muži, ženy a děti.
Závodu se zúčastnilo 83 závodníků. Závěrem bych chtěl poděkovat všem závodníkům za účast i všem
pořadatelům a obecnímu úřadu za výbornou organizaci celého závodu. Chtěl bych poděkovat také všem
sponzorům. Výsledky, fotografie a video jsou k dispozici na webových stránkách obce (www.rokytnice.org).
Za organizační výbor Zdeněk Kostka

Společnost ROKSLAV s.r.o. nabízí občanům obcí Rokytnice a Kochavec odvoz a likvidaci fekálií ze
septiků a žump (odpady budou zlikvidovány v souladu s platnou legislativou).

-

Ceník služeb:
Paušál za ujeté kilometry od místa sání na ČOV - 25 Kč / km
Nasátí fekálií – 50 Kč / m3
Likvidace fekálií na ČOV Slavičín-Hrádek - 200 Kč / m3
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Kontakt:
Hana Jemelková, mobil: 724134481
Ing. Pavel Vrba, mobil: 603547605
e-mail: rokslav@seznam.cz

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – jaro 2017
Muži

Datum
26.3.
1.4. SO
9.4.
15.4. SO
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.

Začátek
15.00
13.00
15.30
14.00
15.30
16.30
15.30
15.30
16.30
15.30
10.15
15.30

Odjezd

18.6.

17.30

15.30

11.30
12.30
14.30

15.00
8.30

Hřiště
D
V
D
V
D
V
D
D
V
D
V
D
V

Oddíl
Mysločovice A
Luhačovice B
Návojná
Dolní Lhota
Bylnice
Jasenná
Mladcová B
Újezd
Březnice
Nedašova Lhota
Březůvky
Louky
SK Zlín
(umělá tráva Paseky)

Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce. Vydává obec Rokytnice. Neprošlo jazykovou úpravou.
Registace: MK ČR E 107 76. Toto číslo vyšlo 11.4.2017. Redakční rada: Mgr. I. Filáková, B. Fojtíková, V. Urbanová
Tel.: 577 343 652
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