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                                                                                                    prosinec 2014 
 
 
 
 
 
                                     Obec Rokytno 
 

                                                                      vás srdečně zve na 
 

II. Obecní  ples , 
 

který se uskuteční 
 

v pátek 16. ledna 2015 od 20 hodin 
v hospodě „U Pitrů“ v Rokytně 

 
 

Předtančení ve 20,30 hodin 
 

Hraje   TAXIS                        Vstupné 50 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Úvodem bych Vám všem ráda poděkovala    
za Vaši důvěru a zároveň bych Vás poprosila   
o Váš osobní přístup ke mně, o Vaší podporu, 
ale i připomínky a kritiku. Díky Vašemu 
hlasování v komunálních volbách máme 15- ti 
členné zastupitelstvo, složené z báječných 
lidí, kterým není lhostejný život v naší 
obci. Jsme zastupitelé, kteří jsou vděční   
za Vaše připomínky, rady, nápady a proto jsme 
nainstalovali do našich obcí hnědé plastové 
schránky: Bohumileč - hasičská zbrojnice, 
Drahoš - kulturní dům, Zástava - autobusová 
zastávka, Rokytno - poštovní schránka na 
budově obecního úřadu. Jestliže nám budete 
chtít sdělit nějakou Vaší myšlenku, žádám Vás 
- uveďte jméno, na anonymní dotazy nebude 
brán zřetel. Pokud oslovíte některého z nás, 
zastupitelů, pevně věřím, že Vám budeme 
naslouchat a na Váš případný dotaz zodpovíme. 
Kulturní komise naší obce opět připravuje 
akce, na kterých se budeme společně scházet. 
Setkání jsou vždy srdnatá, upřímná a jsou 
bezstarostná. Musím připomenout poslední-
VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE A VEČERNÍ PŘÍCHOD 
ČERTŮ, MIKULÁŠE A ANDĚLA dne 6. 12. 2014. 
Děkujeme všem za účast, každý si domů odnesl 
něco, v podobě dárečku nebo inspirace a 
zážitku.  
    V pořadí druhý OBECNÍ PLES máme         
16. 1. 2015. Jste srdečně zváni. Je mou 
povinností zmínit se o akci - Vánoční trhy, 
která se konala v době první adventní neděle 
30. 11. 2014 a byla soukromou akcí. Obec 
Rokytno pouze zapůjčila stany a prostory. 
Od letošního roku máme v Rokytně krásné 
dětské hřiště a multifunkční hřiště. Každý 
kdo jde na vycházku po naší obci vidí 
zlepšení. To, jak je procházka příjemná 
záleží i na nás samotných. Nejenom u nás     
za plotem je to naše. Mile mně v listopadu 
překvapili spoluobčané, kteří bydlí na naší 
návsi. Listí, které neustále padalo nedalo 
jim klidu a společnými silami ho shrabali. 
Děkuji. 
 

    .... a máme tu konec roku …. Ráda bych 
poděkovala všem, kteří se aktivně zapojují  
do života v naší obci (FC Diko Rokytno, HC 
Rokytno, MS Smrčiny, Oddíl stolního tenisu 
neregistrovaných hráčů Rokytno, SDH Rokytno, 
Spolek Pohoda, Svaz důchodců Rokytno).  
 
   Upřímně bych Vám všem popřála po celý rok 
2015 hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí a 
spoustu lásky.      
                        Vrbatová Petra 
 
 
 

 
 

 

 
 

Výpis z usnesení obecního zastupitelstva 
obce Rokytno č.5/2014 

ze dne 5.11. 2014 
 

1, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí složení 
slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 
odst. 2 zákona o obcích  
  
2, Obecní zastupitelstvo volí v souladu s § 84 
odst. 2 písm. m ) zákona o obcích :  
       
     a) starostku obce    -  Petra Vrbatová 
     b) místostarostu obce  -  Jiří Fousek 
     c) členy rady    -  Miloš Pospíšil  
                       -  Václav Blažek 
                       -  MUDr. David Tuček 
  
3, Obecní zastupitelstvo zřizuje finanční výbor , 
kontrolní výbor . 
 
4. Obecní zastupitelstvo volí 
     předsedu  finančního výboru –    Jiří Malík   
     předsedu kontrolního výboru –   Mgr. Hana       
                                       Procházková 
     předsedu kulturní komise –  Jana Richterová 
 
5, Obecní zastupitelstvo stanoví výši odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva ve smyslu 
nařízení vlády č.37/2003 Sb. od 6.11.2014. 
 

Výpis z usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce Rokytno 

 č. 6/2014 ze dne 20. 11. 2014 
 
1) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 

rady za poslední období  

2) Obecní zastupitelstvo volí členy finančního a 

kontrolního výboru . Zastupitelé M. Nikolínková 

a J. Malík upřesnili náplň činnosti kontrolního 

výboru a činnost finančního výboru  

a. Do finančního výboru - návrhy členů: 

M. Nikolínková, M. Kučerová , zvoleni 

b. Do kontrolního výboru – návrhy členů: 

M. Boltíková, L. Filouš 

p. L. Filouš nebyl zvolen, kontrolní výbor 

zatím bude působit ve stavu 2 členů 

3) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtovou 

změnu č. 5/2014 k 20.11.2014:  

a. Příjmy celkem: 2.768.450,- Kč  

b. Výdaje celkem: 2.768.450,- Kč 

c. Financování: 0,- Kč 

4) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 

parc. čísla 1123/78 v k. ú. Rokytno o výměře 

698 m2 panu V , za 500,- Kč/m2. Žádost splňuje 

podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v platném 

znění. 

5) Obecní zastupitelstvo schvaluje uvolnění pozemků 

parc. čísel 686/6, 686/1(PK), 689(PK)  vše 

v k. ú. Rokytno ze zástavního práva 

k bankovnímu úvěru číslo 0394583439. Obecní 

zastupitelstvo pověřuje starostku Petru 

Vrbatovou k podpisu dodatku k úvěrové smlouvě 

číslo 0394583439.  

Slovo starostky 
O  čem se jednalo 



6) Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy 

o zpracování a administraci projektu „Bezpečné 

a bezbariérové chodníky v Rokytně“ s ing. 

Tomášem Rakem (odměna: za plnění I. Etapy – 

25 000 Kč bez DPH + 3% z přidělené dotace) 

7) Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání    

   zpracování studie na střechu na domě č.p. 146 –  

8) Obecní zastupitelstvo pověřuje radu rozhodnutím 

o výměně kotle v bytě č. 1 v domě č.p. 73 (byt 

ve škole)  

9) Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu 

autobusové čekárny na zastávce v lese v Rokytně 

– materiál dodá p. M. Pospíšil – provedení 

budou mít na starost zaměstnanci obce 

10) Zastupitelstvo obce Rokytno, v souladu s § 6 

odst. 5 písm. f) zákona. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, schvaluje zastupitele Jiřího 

Fouska a Markétu Nikolínkovou,  jako určené 

zastupitele, kteří  budou spolupracovat 

s pořizovatelem územního plánu Rokytno.   

 
 

Výpis z usnesení obecního zastupitelstva 
obce Rokytno č. 7/2014 

ze dne 18.12.2014 
 

1, Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 
 
2. Obecní zastupitelstvo volí návrhovou komisi : 
 Jiří Fousek, Aleš Leder, Roman Izák 
 a ověřovatele zápisu: Jiří Malík, Marta Hubačová 
 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek 
k veřejnoprávní smlouvě s městem Sezemice 
 
4. Obecní zastupitelstvo bere na  vědomí rezignaci 
člena zastupitelstva obce Jiřího Trnky a bude 
nahrazen náhradníkem Milanem Kamenickým.   
 
5. Obecní zastupitelstvo bere na  vědomí jednání 
rady za poslední období.    
 
6.  Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
      „Rozpočtovou změnu č. 6/2014 k 18.12.2014  
       Příjmy celkem: 30.000,- Kč  
       Výdaje celkem: 30.000,- Kč    
       Financování 0,- Kč 
Dále obecní zastupitelstvo pověřuje  účetní obce 
Rokytno paní Marcelu Kamenickou  provedením  
případné rozpočtové změny  v  závislosti na 
přijatých dotacích, darech a    daňových  výnosech  
do 31.12.2014 
 
7 , Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočet  na 
rok 2015: 
 A,Závazné ukazatele 
  Příjmy celkem: 10.710.163,- Kč      
  Výdaje celkem: 9.432.763,- Kč      
  Saldo hospodaření:       1.277.400,- Kč 
  Financování:  1.277.400,- Kč 
  Rozpis financování:    
    Splátky půjček     1.277.400,- Kč 
 
B, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní    
   škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice         
                                   954.670,- Kč 
 
 

C, Dotace pro 
 HC Rokytno               35.000 Kč 
 FC DIKO  Rokytno         12.000 Kč 
 Mysliveckého sdružení„Smrčiny“Rokytno  15.000 Kč                               
 SDH Rokytno              40.000,- Kč 
 
8,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtový    
  výhled na roky  2016, 2017, 2018. 
 
9,  Obecní zastupitelstvo   schvaluje   odpisový  
  plán na rok 2015 dle přílohy . 
 
10,   Obecní zastupitelstvo  schvaluje poplatek za   
 provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,   
 třídění využívání a odstraňování komunálního    
 odpadu. Na základě předložených výpočtů je 
 stanoven od 1.1.2015  ve   výši  450,- Kč na     
 osobu/rok. 
 
11, Zastupitelstvo mění usnesení číslo 6/2014/13 

ze dne 20.11.2014 Nové znění : 

  Zastupitelstvo obce Rokytno, v souladu s § 6 

odst. 5 písm. f) zákona. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona, schvaluje zastupitele Jiřího Fouska a 

Markétu Nikolínkovou,  jako určené zastupitele, 

kteří  budou spolupracovat s pořizovatelem 

územního plánu Rokytno.  Jiří Fousek je určenou 

osobou, k podepisování dokumentů u pořizovatele 

územního plánu. 

12 .Obecní zastupitelstvo   schvaluje prodej 
pozemku  parc.čísla 127/109 a 127/113 v 
k.ú.Rokytno  o  výměře 543 m2 KK a MK. Cena je 100 
Kč za m2  za nezaplocenou část a  35 Kč za m2  za 
zaplocenou část . 
Obecní zastupitelstvo   schvaluje prodej pozemku  
parc.čísla 127/110 v k.ú.Rokytno  
   o  výměře 87 m2  JR a JR za 100,- Kč za  m2 za  
nezaplocenou část a za 35 Kč za m2 za zaplocenou 
část. 
 Žádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  
Sb. v platném znění.  
 Vyvěšeno 2.12.2014          Sejmuto: 19.12.2014 
 
13,   Obecní zastupitelstvo  pověřuje starostku 
Petru Vrbatovou jednáním s majitely sousedních 
nemovitostí ohledně uvolnění zaplocených obecních 
pozemků z důvodu prodeje pozemku p.p.č. 1123/78 
v k.ú Rokytno a zajištění přístupové cesty 
k tomuto pozemku. Po předešlé dohodě s bývalým 
starostou panem Josefem Kubizňákem se bude obec 
finančně spolupodílet na zpevnění přístupové 
cesty.   
Obecní zastupitelstvo  schválilo spolupodílení  
ve výši 50 % , maximální částkou 30000,- Kč. 
 
14,  Obecní zastupitelstvo   volí třetího člena 
kontrolního výboru: Václava Blažka 
 
      Obecní zastupitelstvo    pověřuje kontrolní  
výbor kontrolou hospodaření PO Základní a mateřská 
škola Rokytno , okres Pardubice za rok 2014 a 
kontrolou příjemců příspěvků na činnost 
poskytnutých v roce 2014 
 
15.  Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání 
vypracování studie nástavby domu č. 146 za cenu 
22.400 Kč  
 
 
 



16. Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním 
žádosti obce Rokytno o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku 
a věcné prostředky  pro JPO V. 
 
17.  Obecní zastupitelstvo     souhlasí 
s poptávkou  na konvektomat a kotel do školní 
kuchyně a pověřuje radu výběrem nejvhodnější 
nabídky 
 
18. Obecní zastupitelstvo    bere na vědomí zprávu 
o pravidelné revizi hromosvodů na budově ZŠ a MŠ 
Rokytno   a  souhlasí s nezbytnou opravou. 
 
19.  Obecní zastupitelstvo    souhlasí s poptávkou  
na zabezpečení domu čp. 146 a pověřuje radu 
výběrem nejvhodnější nabídky 
 
20.  Obecní zastupitelstvo    souhlasí s dotací ve 
výši 1000 Kč na kulturně – sportovní akci 
v Drahoši , konanou 27.12.2014. 
 
21.  Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí , že 
paní Marta Hubačová bude zajišťovat výročí 
v Bohumilči. 
 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
Příjmy Schválený rozpočet 

Daňové příjmy 8 644 400 Kč 

Nedaňové příjmy 1 117 100 Kč 

Kapitálové příjmy 179 000 Kč 

Dotace 769 663 Kč 

Příjmy celkem 10 710 163 Kč 

Výdaje Schválený rozpočet 

Zemědělství a lesní hospodářství 5 600 Kč 

Doprava – silnice, chodníky 490 000 Kč 

Vodní toky a odpadní vody 709 900 Kč 

Vzdělávání - školství 1 467 170 Kč 

Kultura a zájmová činnost 219 100 Kč 

Bydlení, komunální služby,územní rozvoj 1 827 200 Kč 

Ochrana životního prostředí,odpady,zeleň 710 000 Kč 

Sociální péče a pomoc 1 814 000 Kč 

Bezpečnost a veřejný pořádek,ochrana obyv. 11 000 Kč 

Požární ochrana 125 000 Kč 

Územní samospráva 2 064 193 Kč 

Celkem výdaje 9 432 763 Kč 
9 433 800 Kč     

Financování  1 277 400 Kč 

splátky úvěrů KB  647 000 Kč 

splátky úvěrů ČS 190 000 Kč 
 splátky úvěrů ČS 2 200 400 Kč 
 splátky úvěrů ČS 3 240 000 Kč 
     

Celkem výdaje s financováním 10 710 163 Kč 

        

  
 

 

 
     Dne 28. 11. 2014 jsem byla za obec 
Rokytno pozvaná, PŘEDSEDOU POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY PANEM JANEM 
HAMÁČKEM, na slavnostní akt udělení znaku a 
vlajky obce. Pozvánka platila pro dvě osoby. 
Bylo mě ctí, že mé pozvání přijal pan Josef 
Kubizňák, který byl u prvotního nápadu a 
zrodu. Děkuji. 
                                              Petra Vrbatová 
 
 

 
 
 
 
Kontakty   
Obecní úřad Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Sezemice   
telefony 466 989 128 ,602 435 122 , 724 180 927            
               Email: urad@rokytno.eu 
               Webové stránky www.rokytno.eu 

     

 

   

   Obecní úřad 

       Rokytno 

 

   úřední hodiny 

Den Hodina 

Pondělí 7 - 12 13 - 16 

Úterý 7 - 12 13 - 15:30 

Středa 7 - 12 13 - 17 

Čtvrtek 7 - 12 13 - 15:30 

Pátek 7 – 11 
 

 
Obecní úřad Rokytno oznamuje, že ve dnech 
29.12.2014 – 2.1.2015 nejsou  úřední hodiny. 
 

Mudr Pavel Škoda oznamuje, 
 že 31.12.2014 a 1.1.2015 neordinuje.   
 

Mudr Jana Ižáková   oznamuje,  
 že o vánocích bude ordinovat takto: 

 

 Pondělí   22.12.2014 ,   
               Pondělí   29.12.2014 
               Pátek      2. 1.2015 
ordinační hodiny v jednotlivých ordinacích jako    

v běžném týdnu( 7,30-8,30h    9-12 h    15,30-17h)  
Pohotovost Pardubice, Na Dubině, tel. 466 989 000, 

denně 14-22h, víkend 10-22h 

RZP  tel. 155     

 (jen v případě bezprostředního ohrožení života) 

 
Mudr Beáta Hromková  oznamuje, 

že od 23.12.2014 do 2.1.2015 neordinuje.   
Bolestivé případy ošetří pohotovost Pardubice. 
 Ve všední dny od 17 do 21 hodin, víkendy a 
svátek 8 – 18 hodin. 

 

Rozpočet obce Rokytno  
na rok 2015 

 

Obecní znak 

http://www.rokytno.eu/


 
 
 
 
 

 
 
 
Cena stočného zůstává pro rok 2015 ve stejné výši 
jako v roce 2014, což je 630 Kč za osobu a rok (18 
Kč za m3 a 35 m3 za osobu a rok). Smlouvy u 
ostatních odběratelů se upravují v ceně za m3. 
Částka 630 Kč je stanovena  při průměrné spotřebě 
35 m3 na osobu a rok a 18 Kč/m3.  Složenky ani 
výzvy na platbu v roce 2015 Vám opět zasílat 
nebudeme.  
 

Stočné máte povinnost platit dle smlouvy včetně 
dodatku. Novou smlouvu je nutné udělat u nových 
změn v počtu účastníků. Smlouvy vytvořené v roce 
2014 budou upravovány pouze dodatky. Stočné platí 
každá osoba bydlící v obci (i když nemá v obci 
trvalý pobyt) a každá nemovitost, která má jímku 
tlakové kanalizace. 
 

Žádáme Vás, abyste veškeré změny v počtu osob 
v domácnostech (vlastnictví nemovitosti) hlásili 
na Obecním úřadě v Rokytně, telefonicky na tel. 
466989128 nebo email urad@rokytno.eu . 
   

Stočné ve výši 630 Kč na osobu je při roční 
splátce splatné do 30.6., při dvou splátkách se 
platí první polovina do 30.6. a druhá polovina 
potom do 30.11.  
 Plaťte, prosím, stočné včas. 
 

Platby v hotovosti  
      na obecním úřadu Rokytno v úřední dny. 
 

Platby na účet číslo 176977704/0300, 
 Variabilní symbol (číslo smlouvy – stačí i jméno 
do textu k příkazu). 
 

Vypouštění odpadních vod se řídí provozními 
podmínkami. Do čerpacích jímek patří pouze odpadní 
vody z domácnosti, ne vody z různých jímek a 
z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na 
ubrousky, hygienické potřeby, hadry a podobné 
předměty,  které poškozují čerpadlo v jímce. 
Poškození čerpadla a opravu z těchto důvodů 
poskytovatel služby (Svazek obcí) předepíše 
k úhradě. 
 

Jímku průběžně kontrolujte a poruchy hlaste na 
Obecní úřad v Rokytně nebo volejte na telefonní 
čísla  466989128,  602435122, 724180927. 
 

    V prosinci 2014 byla ukončena Intenzifikace 
ČOV, která probíhala od roku 2012. Finančně nám 
pomohl Krajský úřad Pardubice dotací ve výši 
8,750.000,-- Kč. Celkové náklady na  stavbu byly 
15,846.782,07 Kč. Do zkušebního provozu vstupuje 
nová stavba včetně kalového hospodářství a hrubého 
předčištění. Celkově stavba splňuje kvalitnější 
způsob likvidace odpadních vod. 
Po zhodnocení nákladů na provoz v roce 2015 budeme 
přehodnocovat cenu stočného.  
 

 Obec Rokytno se nyní připravuje na odkanalizování 
obce Bohumileč.  
 

Dále oznamujeme, že v průběhu měsíce ledna - 
března  bude ve všech domácnostech prováděna 
kontrola jímek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pro připomenutí uvádíme , jak v Rokytně třídíme a 
odvážíme odpadky 
 

Komunální odpad – popelnice jsou vyváženy 1x     
za čtrnáct dnů – vždy v pondělí.  

 

Velkoobjemný odpad - jedná se např. o starý 
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, 
kuchyňské linky, pneumatiky, atd. Tyto odpady 
můžete odvézt na sběrný dvůr do Dražkovic. Můžete 
odvézt  max. 200 kg  odpadu  a 50 kg    pneumatik                                                                                                                                                                                                                                                          
na osobu a rok.   Provozní doba sběrného dvoru je  
  PO – PA  6.30 – 15 , ve středu do 17 hodin.  

 

Úsporné kontaktní zářivky a výbojky a baterie 
 lze odevzdat do kontejneru  v budově obecního 
úřadu v Rokytně. 

 

Elektroodpad -vysloužilé elektrospotřebiče můžete 
odložit do kontejneru  v budově obecního úřadu 
v Rokytně (menší kusy) nebo do prostoru za obecním 
úřadem v Rokytně. 
 

Textil a hračky kontejnery na sběr textilu a 
hraček jsou umístěny v Rokytně ze obecním úřadem a 
v Bohumilči u hospody. Do kontejneru patří veškerý 
textil, ale zabalený do igelitových pytlů nebo 
tašek. Vše co lze kontejneru dát je i na něm 
napsáno. 
 
 

Tříděný odpad – kontejnery v obci 
 

 Tyto  se kontejnery slouží pouze občanům, ne 
podnikajícím fyzickým a právnickým osobám. 
Na každém kontejneru je napsáno , co se do něho 
smí dávat.  
U kontejnerů,  prosíme,   udržujte  pořádek, 
protože to je  vizitka chování občanů  naší  obce 
 

Kontejnery na plast jsou vyváženy každou středu. 
Papír je vyvážen každou sudou středu. 
Kontejnery na barevné sklo  a bílé sklo 
se vyvážejí dle potřeby. 

 

Protože stále někteří naši spoluobčané neplní naše 
prosby,  znovu  již  poněkolikáté připomínáme :  
do kontejnerů ukládejte tříděný odpad              
v  co nejmenším objemu, aby nezabíral hodně místa 
v kontejneru:  
- plastové lahve sešlápnuté, vysypané z tašek  
- velké plastové folie zabalené do balíčků  
- papírové krabice rozdělané, srovnané, případně   
   sešlápnuté 
 
Pro většinu občanů je samozřejmostí dávat odpad  
do popelnic a odpadkových košů. Jsou mezi námi ale 
i ti, kteří odpadky hází a vyvážejí  kde se jim 
zlíbí – na zem u autobusových zastávek u lesa,  
v obci, na hřišti a v jeho okolí, ale i vyvážením 
na kraj lesa apod. 
  Prosíme,  proto obyvatele naší obce, aby odpad 
likvidovali jen způsobem k tomu určeným.  

 
 
 

 

 Tlaková kanalizace 
    v roce 2015 
 

 

Likvidace odpadů    
v obci Rokytno 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                     svozovým   dnem    je    pondělí 
 

 

  měsíc          den 

  leden  5, 19 

  únor  2, 16 

  březen   2, 16, 30 

  duben   13,  27 

  květen  11, 25 

  červen           8,  22 

  červenec  6,  20 

  srpen  3, 17, 31 

  září  14,  28 

  říjen  12,  26,  

  listopad   9,  23 

  prosinec  7,  21 
 

       Starý Drahoš  má svoz popelnic ve stejný týden              

       ale ve středu. 

 
 
 
 

                                                                                          
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů  pro rok 2015 
zůstává stejný jako v letošním  roce   ve výši           

                                                    450 Kč za  poplatníka a rok. 
  

 Poplatek je třeba zaplatit do 31.3.2015  
 
     V případě, že nezaplatíte poplatek             
do 31.3.2015,   bude Vám vystaven  „Platební 
výměr“, ve kterém bude poplatek zvýšen.  
Poplatek lze zvýšit až na trojnásobek. 
     Opozdilce v placení upozorňujeme, že 
poplatek nezaplacený v termínu - to je          
do 31.3.2014 bude opravdu navýšen a to minimálně   
na dvojnásobek – to je  na 900 Kč za poplatníka. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, 
           za každého dalšího 100 Kč. 
 

Poplatek se platí i za štěně od stáří tří měsíců 
(platí se za zbývající poměrnou část roku). 
Poplatek je  splatný do  31. 3. 2015. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Složenky na poplatky nebudou zasílány. Každý 
má dle zákona zaplatit poplatek bez vyzvání. 
 

Místní poplatky se platí 
                od 19.1.2015 do 31.3.2015 
 
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
 
1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu     
   v Rokytně v úředních hodinách  
2. příkazem k úhradě 
3. poštovní poukázkou typu A   
   (hotovost  – účet) 
Majitelem  účtu je  Obec Rokytno. 
Účet je vedený u České spořitelny 
v Pardubicích 
 

 Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní 
symbol uvést číslo popisné  domu, případně  
do textu jméno poplatníka. 
 
Vše o poplatcích je na našich stránkách 
www.rokytno.eu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   
Obec Rokytno zpracovává nový územní plán. 
Návrh územního plánu je vystaven k veřejnému 
nahlédnutí na odboru hlavního architekta, 
Magistrátu města Pardubice a na Obecním úřadu 
v obci Rokytno. 
Návrh územního plánu je vystaven na internetové 
adrese       www.pardubice.eu/upobce/ 
od 20.11.2014 do 5.1.2015 
 
Do 5.1.2015 může každý uplatnit u pořizovatele své 
písemné připomínky k návrhu územního plánu a 
k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na  
udržitelný rozvoj území. 
K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se 

nepřihlíží. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Poplatek za komunální odpad 

 

Placení poplatků za odpad a psa 
Harmonogram 

svozů popelnic v roce 2015 

Poplatek za psa 

Nový územní plán      
obce Rokytno 

http://www.pardubice.eu/upobce/


 

 

 

 

DPS - Dům s pečovatelskou službou 
 
Nyní už jsou opravdu viditelné změny na domě č.p. 
48, v naší obci Rokytno. Všem nám je známo, že 
tento dům bude v roce 2015 obyvatelný. Vzhledem 
k tomu, že stavba byla provedena za pomoci dotace 
– MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, ve výši 
2 400 000 Kč, jsme povinni dodržet jimi stanovené 
podmínky: 
-   nájemce  bytu k datu uzavření smlouvy nesmí 
mít ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví 
bytový dům, rodinný dům nebo byt   
-   nájemce  bytu, musí být senior nad 70 let 
(nájemní smlouva bude uzavřena na dožití), 
                   nebo osoba, která je závislá na 
pomoci jiné fyzické osoby - invalidní v I – IV 
stupni, která se o sebe částečně postará (nájemní 
smlouva bude uzavřena nejdéle však na dobu 2 let, 
příjemce dotace nájemní smlouvu prodlouží max. na 
další 2 roky, pokud nájemce nadále splňuje 
podmínky pro nájem pečovatelského bytu) 
 
    Předpokládané měsíční nájemné z pronájmu 
pečovatelských bytů je cca. 2200 Kč za byt         
+ voda, plyn, elektrika. Pečovatelskou  službu  
bude zajišťovat za úhradu OBLASTNÍ CHARITA 
PARDUBICE. Byty budou připraveny k nastěhování     
od července 2015.  
Bližší informace ohledně domu s pečovatelskou 
službou naleznete na obecním úřadě. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Když jsem byla po letošních volbách do 
zastupitelstva zvolena předsedkyní kulturní 
komise, brala jsem toto za výzvu. Zároveň jsem 
však dostala strach, protože laťka nasazená Janou 
Zajícovou je pořádně vysoko. 
   Obklopila jsem se kolegyněmi stejné krevní 
skupiny a pustily jsme se do práce. Vždyť čas 
tolik běží a Advent a Mikuláš se hodně blížily. 
   V sobotu 6. prosince proběhlo U Pitrů tradiční 
Adventní tvoření. Malí i větší návštěvníci si zde 
mohli vyrobit vánoční dekorace, přáníčka, ozdobit 
si perníčky, napsat Ježíškovi dopis a vhodit ho do 
opravdické Ježíškovy schránky,   nakoupit různé 
dárky a vánoční zboží. V podvečer mezi nás 
zavítala čertovská družina s Mikulášem a Andělem a 
nezapomněla si s sebou vzít i svoji vyhlášenou 
kouzelnou bedýnku. Každé dítko si na ni muselo 
sednout  - někdo s rozpaky, protože si nebyl úplně 
jistý. Důležité je, že v této zkoušce všichni 
obstáli, bedýnka sice občas zasvítila červeně, ale 
zarecitováním básničky nebo zazpíváním písničky 
bylo vše napraveno. A odměna byla sladká, balíček 
od Mikuláše  každého potěšil. Pro nás byla tou 
největší odměnou rozzářená očka dětí a spokojenost 
dospělých. 

    
 
Jsem moc ráda, že naše 1. akce dobře dopadla, 
účast byla skutečně hojná a děkuji všem, které mi 
pomáhaly. Záměrně nikoho nejmenuji, abych na 
někoho nezapomněla - to bych opravdu nerada. 

 

   Ještě chci požádat všechny, kdo máte jakýkoliv 
nápad, či jen chuť nám pomoci, dejte nám vědět. 
Budeme rády. 
 

   Chtěla bych popřát všem klidné prožití 
vánočních svátků v kruhu blízkých a do nového roku 
přeji hlavně zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví. 
                                                         
                             Jana Richterová 
                          předsedkyně kulturní komise 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje 
 

 

 SBÍRKU  POUŽITÉHO     OŠACENÍ 
 

Věci, které  je možné darovat 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše 
nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, peří,polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou,páry svázané nebo 

spojené gumičkou, aby se boty neztratily 

 Drobné elektrické spotřebiče 

 Hračky – plastové, plyšové, jakékoliv  

 Knihy a časopisy 
 

Věci, které vzít nemůžeme 
 

 ledničky, televize, počítače a jinou  

elektroniku,matrace,koberce– z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 

transportem znehodnotí 

 silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil- znehodnotí 

se tím ostatní textilní materiál            
 

Sbírka se uskuteční : 

od pondělí 26. ledna  do pátku 30. ledna 2015 
 

Věci můžete odkládat do chodby v budově obecního 

úřadu v Rokytně. 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem. 

 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
          Bližší informace Vám rádi sdělíme:  

             tel. : 603 287 387, 224 317 203 
                            Občanské sdružení Diakonie Broumov  

 
 

 

DPS 

 

Z kulturní 
 komise 

Sbírka pro Diakonii 



 
 
 

 
 
 

 

         Narodili se            
 

 

   Amálie Briolová                    Rokytno 

   Martin Šlemr                       Rokytno 

   Elen Kloudová                       Rokytno 

   Matyáš Greé                       Rokytno 

   Jan Kohout                           Rokytno 

   Anna Džbánková                 Rokytno 

   Patrik Horyna                     Rokytno 

   Jakub    Dlesk                    Bohumileč 

 

    Touto  cestou  jim přejeme  hodně zdraví 

                a štěstí  v jejich životě 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   Odešl i z našich řad           

                      

    Marie Krulichová              Rokytno 

    Ludmila Kociánová            Rokytno 

    Jaroslav Krátký              Bohumileč 

    Božena Vrbatová             Rokytno 

    František Erber              Rokytno 

    Josef Jetleb                  Bohumileč 

    Tomáš Macháček            Rokytno 

    Marie Marešová              Bohumileč 

    František Richter           Rokytno 

    Vlasta Marešová             Bohumileč 

 

                   Vzpomínáme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 V tělocvičně v Rokytně probíhají: 
 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 
 pondělí 16.30 - 17.30   hodin   Lenka Dostálová   
   

JÓGA  
 pondělí  od 19   do  20 hodin   Kateřina Šteklová  
 

ZUMBA  S MARTINOU ČECHÁČKOVOU 
     středa  od 18 do 19  hodin  
 

CVIČENÍ S PRUŽNÝM LANEM 
 Kateřina Komárková  úterý 18.30 -  19.30  hodin                 
                     čtvrtek 18.30 -  19.30  hodin 
 
Dále si ji můžou pronajmout i  fyzické osoby – 
občané pro soukromé sportovní aktivity.  
K zapůjčení jsou v tělocvičně  branky na florbal  
a síť na badminton. 
Základní cena za 1 hodinu pronájmu je 300 Kč.   
Pro činnosti, které nejsou pořádány za účelem 
dosažení zisku je cena za  hodinu pronájmu 150 Kč.  
   Nájem se sjednává v ZŠ a MŠ Rokytno – osobně, 
telefonicky (466989201) nebo emailem 
(zs_rokytno@seznam.cz). 
Provozní řád tělocvičny a její obsazenost je 
zveřejněna  na stránkách www.rokytno.eu  - oddíl 
tělocvična Rokytno a ve vývěsce tělocvičny. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  evidence 
obyvatel 

 

Tělocvična v Rokytně 

http://www.rokytno.eu/


 

                                                  

                         

        Následující  příspěvky nejsou upravovány. 

      Vydavatel neodpovídá za obsah a formu příspěvků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V září jsme začali třetí rok naší činnosti. Máme 
ušité různé užitečné věci chňapky na nádobí, 
polštářky, kabelky, organizmy na šicí potřeby a 
vánoční ozdoby ze stužek. Některé z nás mají již 
ručně prošitou patchworkovou deku na níž jsme si 
vyzkoušely různé techniky šití. 
Opět si užíváme společenských nezapomenutelných 
výletů. 
Duben – kreativní výstava v Dubči u Prahy a 
zároveň Mezinárodní výstava patchworku v Praze. 
Říjen – Brno. Byl to úžasný den plný podzimního 
sluníčka. Městem nás provedla příbuzná jedné z nás 
nám ukázala zajímavá místa starého města. Kostel 
sv. Jana Křtitele, Mahenovo a Janáčkovo divadlo, 
prošli jsme farmářské trhy a ochutnaly burčák. 
Kolem neobvyklého orloje a Starou radnicí        
pod legendárním Brněnským drakem na hrad Špilberk. 
Tak se nám otevřel nádherný výhled na město. 
Prohlídka hradu a Kasemal byla také velmi 
zajímavá. 
Ještě letos nás čeká poslední společná návštěva 
koncertu orchestru Václava Hybše v divadle 
Pardubicích. 
Těšíme se na další společné chvíle.                                                                                              
                                  Marie Fousková. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
      
                   Základní škola                      

                                                                                                                                          a      

 

                   mateřská škola 
 
               Rokytno, okres Pardubice 
 

Střípky z mateřské školy 
 
V letošním školním roce nastoupilo do MŠ 13 nových 
dětí – 5 do třídy Motýlků a 8 do třídy Berušek.  
Na začátku školního roku se zaměřujeme na vzájemné 
seznamování, oslovování dětí a dospělých, 
vytváření kamarádských vztahů, tvorbě pravidel 
vzájemného soužití.  
Vytváření dobrých vztahů mezi dětmi podpořil 
program Kamarádství, kterého se zúčastnily 
společně s Motýlky i starší děti ze třídy Berušek. 
Nejvíc se líbila hra, při které děti poznávaly, že 
kamarádi drží spolu a říkají si pravdu. 
Postupně se okruh poznávání rozšiřoval. Mladší 
děti se seznamovaly s okolím MŠ. Starší se vydaly 
např. na obecní úřad, kde jim průvodkyní byla paní 
Kamenická. Největší zájem vzbudila návštěva 
hasičské zbrojnice.  
Dalším zajímavým místem byla prodejna zeleniny, 
kde děti pozorovaly krouhání zelí, porovnávaly 
velikost zelných hlávek a s chutí vyprávěly, jak 
se nakládá zelí u nich doma. 
Krásné podzimní dny nám umožnily přesunout mnoho 
aktivit ze třídy ven. Ze spadaného listí a jehličí 
děti vytvářely dráčky, mladší děti navlékaly 
barevné listy na provázek. Hromada listí byla jako 
stvořená ke hrám. V okolí MŠ si děti nasbíraly 
přírodniny a ty pak použily při tvorbě podzimního 
plakátu.Větrné dny jsme využili k pouštění draků.  
Do tajů práce s keramickou hlínou děti zasvětila 
paní Drtinová.  
Každý měsíc přijíždí za dětmi hudební nebo 
divadelní představení. V září byly děti nadšené 
z koncertu Viktora Gulvaše. Zajímavý byl hudební 
pořad, při kterém děti viděly a slyšely staré 
hudební nástroje. Také pohádka vždy potěší – třeba 
O Malence a nebo Sůl nad zlato v podání herce pana 
Bílka. 
Nyní už se s dětmi připravujeme na Vánoce a 
užíváme si adventní čas.  
                              Milada Reinberková 
 

Střípky ze školní družiny 
 
V září zahájila svoji činnost i školní družina. 
Většina z nás se po prázdninách moc těšila na své 
kamarády, přivítali jsme mezi sebou i nové děti, a 
proto září patřilo spíše poznávání školy, jejího 
okolí a prostředí Rokytna. 
Naše putování začalo návštěvou mateřské školy, kam 
se těšili zejména ti starší. Byli překvapeni, co 
všechno se zde změnilo od dob, kdy oni sami 
mateřskou školu navštěvovali. Seznámili jsme se s 
okolím školy, navštívili jsme prodejnu s ovocem a 
zeleninou, obchod se smíšeným zbožím, pekárnu, 
prostředí v okolí rybníka, vydali jsme se do lesa, 
proběhli jsme se po parku a samozřejmě, když je 
pěkné počasí, hrajeme si na nově zbudovaném 
hřišti, kde se dětem moc líbí.  
Říjen pak pokračoval ve znamení ovoce a přírodnin. 
Poznávali jsme ovoce dle chuti, připravovali různé 

SPOLEK  POHODA 



pokrmy – ovocný koláč, jablko-hruškový kompot, 
nepečenou bábovku, sušenky. Vyzkoušeli jsme si 
práci s novým materiálem, hmotou schnoucí na 
vzduchu, ze které děti vytvořily krásné šneky s 
kaštanovou ulitou. Kromě kaštanů jsme pracovali 
také s listy stromů, které jsme použili na obrázky 
skřítků. A protože nás letos moc baví hrát fotbal, 
vznikly spíše skřítci fotbaláčci. V závěru měsíce 
jsme navštívili výstavu Klukovský sen, která se 
nám všem moc líbila. 
Listopadové aktivity začaly ve znamení svátků 
Halloween. Uspořádali jsme halloweenskou party. 
Děti vzaly přípravy opravdu vážně. Oblékly se do 
kostýmů, namalovaly si obličeje a všichni společně 
jsme pak uchystali halloweenské dobroty – zuby na 
talíři, kouzelné lektvary s bonbony, mini dýně, 
strašidelné toasty. Nakonec jsme si zasoutěžili a 
dobroty snědli. Strávili jsme tak moc pěkné 
odpoledne. Následující týden jsme pokračovali 
svatomartinskými hody. Vyzkoušeli jsme si upéct 
závin a jablka v jablečníku. Děti s radostí 
ochutnávaly. Také jsme si pod vedením lektorů 
z Ekocentra Paleta mohli vyrobit svíčky. 
Závěr měsíce patřil pak spíše přípravám na vánoční 
svátky, na které se všichni už moc těšíme. 
                            Bc. Marcela Žaloudková 
 

Střípky ze základní školy 
 
Žáci 1. až 5. ročníku jsou zapojeni do školního 
celoročního projektu Naši sousedé. Prostřednictvím 
přírodnin, obrázků, krátkých filmů, formou 
vycházek, práce s informacemi poznávají vzhled a 
vzájemnou propojenost rostlin, živočichů a 
člověka. Vědomosti získávají cyklicky, tzn. že 
vědomosti z předcházejícího ročníku jsou 
zopakovány a v průběhu roku jsou rozšiřovány o  
další informace. Ke konci 5. ročníku by žáci měli 
rozpoznat přibližně 80 rostlin a 80 živočichů. 
Uvádím příklad naplňování projektu žáky 1. ročníku 
pí. učitelkou Mgr. Štěpánkou Matějkovou. 
V měsíci říjnu proběhlo v rámci učiva Člověk a 
svět projektové vyučování na téma Ježek západní. 
Celý projekt uvedla hádanka, s jejímž řešením si 
děti rychle poradily. Poté následovala relaxační 
chvilka, při které se prvňáčci dozvěděli zajímavé 
informace o životě tohoto živočicha, o stavbě a 
velikosti jeho těla, způsobu obživy, přezimování, 
o tom, kolik mívá mláďat, kde žije a jak se umí 
bránit větším zvířatům. Snad nejvíce překvapila 
informace, že má ježek na svém těle tisíce bodlin, 
že se mláďata rodí holá a už hodinu po narození 
jim bodliny začínají růst. 
Po získání potřebných informací jsme se pustili do 
práce s textem, pomocí návodných otázek jsem 
zjišťovala, co všechno si děti zapamatovaly, a 
překvapilo mne, že si dobře pamatovaly mimo jiné i 
číselné údaje. Pro získání představy o ježkově 
velikosti jsme použili měřítko a každý měl možnost 
„vzít si ježka do rukou“. Ukázali jsme si obrázky 
a řekli jsme si o možnosti vidět a vědět více 
prostřednictvím internetu. 
Když jsme si popovídali, rozdala jsem dětem 
pracovní list, na kterém je čekaly další úkoly. 
V básničce o ježkovi, který se chystá k zimnímu 
spánku, vyhledávaly písmenka, počítaly a 
porovnávaly počet ježků a jablek, zapisovaly 
čísla, pomáhaly ježkovi najít v bludišti cestu 
k jablíčkům. Nakonec jsme se o ježkovi naučili 
ještě písničku od Petra Skoumala a zahráli jsme si 
ji jako minidivadlo. Děti se při ní schoulily do 
klubíčka a přitom si odpočinuly. 

V rámci pracovních činností jsme vyrobili ježka 
z papíru. Jeho bodliny představovaly samé malé 
trojúhelníky. Práce vyžadovala velkou trpělivost, 
ale povedla se. Na závěr přišlo na řadu ještě 
modelování. Bylo zajímavé pozorovat, jak se 
modelovací hmota postupně mění a jak ji malí 
modeláři proměňují v ježčí tělíčko. 
Mohu říci, že se nám projektové vyučování líbilo a 
že si jej určitě zopakujeme.  
Mgr. Štěpánka Matějková 
Příklady projektového vyučování, které nám prolíná 
všemi vyučovacími předměty, najdete na webových 
stránkách školy v sekci základní škola – 1. třída 
– 1. ročník. 
 

Co možná nevíte 
Daňová sleva za pobyt dítěte v mateřské škole  
Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2014 
požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské 
škole § 35bb  
Sleva za umístění dítěte  
(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši 
výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za 
umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném 
zdaňovacím období v zařízení péče o děti 
předškolního věku včetně mateřské školy podle 
školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako 
výdaj podle § 24. (2) Slevu na dani lze uplatnit 
pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve 
společně hospodařící domácnosti. (3) Slevu lze 
uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se 
nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z 
manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z 
manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v 
péči, která nahrazuje péči rodičů. (4) Za každé 
vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do 
výše minimální mzdy. (5) Vyživuje-li dítě v jedné 
společně hospodařící domácnosti více poplatníků, 
může slevu za umístění dítěte uplatnit ve 
zdaňovacím období jen jeden z nich.  
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů  
Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní 
výdaje, které v kalendářním roce vydal za umístění 
svého dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení 
péče o děti předškolního věku.  
Slevu může uplatnit v daňovém přiznání (ročním 
zúčtování prováděném zaměstnavatelem za 
zaměstnance) již za rok 2014. Podle § 35bb zákona 
o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě 
uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, 
za rok 2014 tedy až o částku 8500 Kč, v roce 2015 
o 9200 Kč. Vynaložené náklady na školku bude pro 
daňové účely nutné doložit. Proto výši těchto 
výdajů budou rodičům potvrzovat mateřské školy.  
Do výdajů se bude uvádět pouze úhrada úplaty za 
předškolní vzdělávání, ve smyslu § 123 ŠZ a 
vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 
Do potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani 
různých příspěvků na akce MŠ, členských poplatků 
ve sdružení rodičů, na dopravu a jiných výdajů.  
Jde o formu „slevy“ na dani, vypočítaná částka se 
odečítá přímo od výsledné daně vypočtené v daňovém 
přiznání, ne ze základu daně. Využít ji může jen 
jeden z rodičů a je na nich, aby se dohodli, kdo 
ji využije. Zpravidla to bude rodič s vyššími 
příjmy. Sleva se uplatní v daňovém přiznání, tedy 
jednou v roce, proto o potvrzení o úhradě úplaty 
lze rodičům vydat jen jednou za rok, na začátku 
nového kalendářního roku - poprvé se potvrzení 
vydá v lednu 2015 o celkové úhradě úplaty za rok 
2014. Potvrzení se bude vydávat 3. lednový týden. 
 
 
 



 

Střípky ze školní jídelny 
 
Od prosince u jídelníčku najdete i různá čísla. 
Pod čísly se skrývají alergeny. 
1 – obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, 
ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní 
odrůdy a výrobky z nich) 
2 – korýši a výrobky z nich 
3 – vejce a výrobky z nich 
4 – ryby a výrobky z nich 
5 – podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 
6 – sójové boby (sója) a výrobky z nich 
7 – mléko a výrobky z něj 
8 – skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, 
vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para 
ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich) 
9 – celer a výrobky z něj 
10 – hořčice a výrobky z ní 
11 – sezamová semena (seznam) a výrobky z nich 
12 – oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích 
vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2) 
13 -  vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 
14 – měkkýši a výrobky z nich 
 
 
Přednáška výživové poradkyně Mgr. Marty Hubačové 

pro veřejnost 
 
V pořadí již druhá přednáška, tentokrát na téma 
tuky se uskutečnila začátkem prosince. Populární 
formou nám byly předány informace o prospěšnosti i 
škodlivosti tuků. Věděli jste, že denní dávka tuku 
je jeden gram na jeden kilogram hmotnosti člověka? 
I pro vás, kteří chcete být jako proutek, jsou 
tuky, které obsahují mastné kyseliny 
nenahraditelné. Neumíme si je vyrobit. Z úst pí. 
Hubačové k nám tekly další zajímavé informace o 
cholesterolu – o jeho druzích v návaznosti na 
jejich škodlivost i nezbytnost. Dozvěděli jsme se 
o potravinách, které snižují vysokou hladinu 
cholesterolu. Jestliže vás trápí tento problém, 
jezte česnek, cibuli, pór, hlívu ústřičnou, 
lososa, tuňáka, makrelu, lněná semínka. 
Upřednostňujte řepkový olej před slunečnicovým. 
Dobře vám udělá i červené víno.  
A jak na cukroví? Je-li to možné, využívejte 
přírodní tuky - máslo, sádlo, ořechy. 
Již se těšíme na další přednášku tentokrát 
věnovanou cukrům. Uskuteční se v březnu. Jste 
srdečně zváni. 
 
 

Bylo, nebylo, jednou v Rokytně, 
právě před Vánocemi 

 
Johanka chvilku tiskla nos k oknu a pak radostně 
volala: „Sněží, sněží! Babičko, půjdeš se mnou 
ven?“ Nečekala na odpověď a už si začala oblékat 
bundu. Čepici si narazila až po oči, krk obtočila 
šálou. Jezevčice Týna už mrskala ocáskem u dveří. 
„Jsi jako vítr“, smála se babička a dodala: „Ale 
jen na chvilku. Víš, že si pro tebe přijede 
maminka s tatínkem.“  
„Podívej, babičko, z nebe se snášejí stříbrní 
pavoučci.“ Johanka nastavovala ruce, mhouřila oči 
a otevírala ústa. Točila se do kolečka. Po chvilce 
se přitulila k babičce, chytila ji za ruku a 
společně si užívaly tiché krásy. „Blíží se Vánoce. 
Máš už dáreček pro kamarádku Aničku?“, zeptala se 
babička. „Mám, ale nevím, jestli jí ho dám.“ 
„Copak se stalo?“ „Asi se mnou už nekamarádí, asi 

mě už nemá ráda“, smutně dodala Johanka. „Jak jsi 
na to přišla?“, ptala se s údivem babička.  
„O přestávce si Anička hrála s Klárkou. Chtěla 
jsem si hrát s nimi, ale Klárka nechtěla a Anička 
jí nic neřekla. Už mě asi nemá ráda. Co mám dělat, 
babi?“  „Nevím, ale věřím, že na to přijdeš sama. 
Možná tě navštívili NAŠEPTÁVAČI.“ Johanka se 
zastavila pod stromy, kterým vítr často pročesává 
koruny, aby mohl naslouchat jejich blaženému 
šumění. Stromy však nyní byly ztichlé. Snad proto, 
aby jim z babiččina vyprávění nic neuteklo. 
“Klidně tady můžeme chvilku postát,“ navrhla 
Johanka. Malá lípa se mírně zachvěla nedočkavostí. 
Johanka zatahala babičku za rukáv. „Babi, jak je 
to s těmi NAŠEPTÁVAČI?“ „To je tak, holčičko, kde 
jsou lidé, tam jsou i NAŠEPTÁVAČI. Je jich mnoho 
druhů - třeba Závist, Ješitnost, Vztahovačnost, 
Touha po Moci, Sobeckost, Strach z Osamocení a 
další. Občas se my lidé dostaneme do situace, kdy 
nevíme, jak se zachovat. Na to NAŠEPTÁVAČI čekají. 
Nejprve se ROZUMU vlichotí, a čím víc jim ROZUM 
naslouchá, tím jsou troufalejší a silnější, až ho 
úplně ovládnou.“ „Jak se to pozná, babičko?“ „Tím, 
že lidé začnou ubližovat druhým a hlavně sami 
sobě. Říká se, že ztratí ROZUM. Přistěhuje se 
k nim Nespokojenost, Nejistota, Neklid.  
Babička se odmlčela. Ticho, ticho všude kolem. 
Náhle se zvedl vítr, zakroužil v korunách stromů a 
položil Johance na rukáv zapomenuté zmrzlé srdíčko 
lipového listu. Johanka ho zahřívala v dlaních. 
Náhle radostně vykřikla: „Babičko, už to mám! Ať 
si ti lidé otevřou srdce do kořán, ať může proudit 
LÁSKA! Ta ROZUMU pomůže.“ „Ty jsi moje malá 
rozumbrada“, smála se babička. „Babi, rozumbrada 
je rozumná brada?“ Nečekala na odpověď a dodala. 
„Tak to nechci. Já chci být rozumláska.“ Babička 
pokývala hlavou. „Jak to chceš, tak to může být.“ 
Jezevčice Týna usoudila, že u krbu je nejlépe a 
vyrazila k domovu. Nožičky jí jen kmitaly. Babička 
s Johankou jí sotva stačily. „Tulačky máme doma“, 
volal děda. „Mami, tati!“, s radostí vykřikla 
Johanka a skočila tatínkovi do náruče. Ten ji 
zvedl do výše a vyhodil téměř až ke stropu. Všude 
vládlo příjemné teplo.  
Johanka se přitočila k babičce a zašeptala: „Už se 
těším, jak se Anička bude z mého dárku radovat.“ 
Babička se usmála. Johanka nejistě pokračovala. 
„Víš, babi, já mám také v hlavě NAŠEPTÁVAČE.“ „To 
máme všichni“, klidně odpověděla babička. „Ty je 
máš, babičko, také?“, ptala se s údivem Johanka. 
„To víš, že mám. Někteří se už odstěhovali, jiní 
se nastěhovali, někteří se občas vracejí. Nemusíme 
se jich však bát. Jakmile se je naučíme 
rozpoznávat, začnou ztrácet svoji sílu a moc. 
Stačí stále zaměřovat pozornost na SVŮJ ROZUM a 
SVOU LÁSKU. Pak si může LÁSKA s ROZUMEM užívat 
společného splývání.“ „Jak se, babičko, pozná to 
splývání?“ „Člověk má ke všemu a ke každému 
blízko. Umí si užívat života.“ Johanka se 
k babičce přimáčkla a šibalsky na ni mrkla.  
„Johanko, babičko, na stole se smějí perníčky!“, 
volal dědeček. Všichni se sešli u bukového stolu a 
ani si nevšimli, že si k nim přisedlo ŠTĚSTÍ. 
 
 
Za všechny děti a zaměstnance školy vám přeji 
Vánoce v souznění, nový rok plný světla a jiskřivé 
energie. 
                              Mgr. Olga Brousilová 
 
 
 
 
 



 
 
    
 
 
 
 
Psát o vánocích není nijak snadné. Protože většina 
lidí si je spojuje stále a jen se sháněním dárků 
pro děti a blízké a uniká jim fakt, že jsou 
především oslavou vzniku nového života, jeho 
zrodu. Málokdo dostane pod stromeček dárek 
nejcennější  na světě. Stalo se mi to před 
nedávnem, kdy vnučka přinesla pod stromeček mimino 
pravnuka a to doslova na Štědrý den. A teprve 
s odstupem několika let dokáže člověk posoudit bez 
emocí velikost takovéhoto daru v lidské rodině. 
Není  na světě nic s čím by se to dalo srovnat. 
Nový život do něhož podvědomě vkládáme naše přání, 
tužby a naděje. Do vínku mu přejeme především 
zdraví a štěstí ať ho provází celým životem. 
Současně si klademe otázku jaký z něho vyroste 
člověk? Podaří se u něho objevit ten správný 
talent či vlohy k něčemu užitečnému? To jsou 
otázky, které nás nepřestanou zajímat a každý jeho 
úspěch už od prvních krůčků nás potěší víc, než 
výhra ve Sportce. Snahou každé mámy je připravit 
jen to nejlepší pro to nejmenší alespoň          
do začátků. 
Jak jednoduché a složité zároveň. Aby měl… a už je 
tu problém. Co je důležité a co méně. Rozlišit to 
není jednoduché. A než se nadějeme z mimina je 
batole, a první krůčky a pak školka a škola a nám 
přibude pár vrásek a bílých vlasů (pokud je kam) a 
už s úsměvem se koukáme na to pachtění            
za materiálními přeludy a o to víc si vážíme toho, 
co se nedá koupit. Říkáme tomu zdraví a štěstí. Já 
k tomu přiřazuju i úsměv. Především těch 
nejmenších. Stejně tak i dříve narozených.        
Při úsměvu se každému rozzáří krásně oči a i 
v těch nejsmutnějších okamžicích nejvíc potěší a 
pomůže překonat bolestný okamžik. Je zajímavé, že 
toto nic nestojí a přece je to nenahraditelné. 
Potěšit slovem není jednoduché. Ale zpátky 
k vánocům. Nelíbí se mi, jak komerce a reklama 
utlouká postupně smysl těchto svátků. Přidaná 
hodnota: vánoční stromek, kapr a něco málo zvyků 
z minulých století nedokázalo tak umenšit význam 
jesliček, narození Krista i oslavu Slunovratu. 
Toto nemělo nic společného se současným rámusem a 
vlezlostí bandumské reklamy nutící nás nakupovat 
nepotřebnosti a nevkus. 
A vrcholem je nákup dárků na úvěr. Zkusme se      
o letošních svátcích alespoň zamyslet o tom. 
Současná doba “produkuje“ několik málo milionářů, 
ale i miliony lidí, žijících v bídě a nepohodě a 
ne vlastní vinou. Další téma k zamyšlení během 
vánoc. 
A do těch letošních vánoc i příštím roce 2015 
přeji všem dobré zdraví a ať potkáváte co nejvíc 
usměvavých tváří a vy ať jste onou dobrou příčinou 
úsměvu. 
 
A k dárkům – méně znamená více a trocha poezie 
ještě nikoho nezabila: 
           Josef Fousek: Naděje 
V tomhle světě uspěchaném, kroky zastavit 
usmát se a ruku podat, lidi pozdravit. 
Nezávidět a naopak druhým štěstí přát.  
Je to zázrak, věřte lidi, mít někoho rád. 
 
                                František Zajíc    
 
 

 
 
 
 
 
 
Každý z nás určitě zná tu situaci, kdy zjistíte, 
že už je 10. prosince a Vy nemáte jediný dárek. 
Zbývají dvě možnosti - rychle sednout do auta a 
rozjet se do obchodních center nebo na malebná 
náměstíčka, kde okouknete něco z rukodělné práce a 
stihnete při tom koupit i nějakou maličkost, či 
vysunout klávesnici a projít si pár nápadů na 
webu. Osobně mám vánoční trhy ráda, ale málokdy se 
opravdu podaří sehnat to, co potřebujete. Řekla 
bych, že je to spíš potěšení pro oko a nasátí té 
pravé sváteční a kouzelné atmosféry. Proto i já 
hledám inspiraci ve virtuálním světě. Bohužel při 
to všem brouzdání  se  vynoří hrůzné skutečnosti, 
které v tom reálném světě často přehlížíme. Nevím, 
zda je to tím časem, ale vždy, když se blíží 
Vánoce, se problémy, o kterých víme, že existuji, 
objevují nějak častěji, asi proto, abychom si 
uvědomili, že zatímco jsme my šťastní, jiní trpí. 
Vánoce jsou mé nejoblíbenější svátky. Zbožňuju je. 
Ne kvůli dárkům, ale právě kvůli tomu, že je to 
čas, kdy by se měla rozdávat radost, a proto mě 
strašným způsobem zasáhne každý z těch obrázků 
utýraných zvířat, ať už se jedná o psa nebo        
o slepici. Zatímco si vybíráme kulmy na vlasy, 
tablety, mobilní telefony, mp3jky, sedí ten 
nejkrásnější dárek přivázaný ke stromu a čeká, až 
se pro něj někdo vrátí. I přes to, že se lidé 
považují za úžasné a dokonalé bytosti, kvůli tomu, 
že jako jediní prý umíme myslet a ovládáme řeč, 
vděk takového zvířete je upřímnější, než sto 
lidských slov. Bohužel je to jen jeden z tisíce 
takových problémů. O to smutnější  je skutečnost a 
obrázek, který se vzápětí  noří v mojí hlavě. 
Stovky skandujících lidí. Za co? Za to, že si 
někdo odnesl v krabici od vína 7 milionů, za to, 
že vlaky nejezdí včas, za to, že někdo, kdo by měl 
být váženou a ctěnou osobou řekl sprosté slovo do 
éteru? Ano, za tohle lidé protestují a křičí! Lidé 
se totiž naučili problémy neřešit, ale dělat jen 
obrovská gesta, kdykoliv ucítí, že je to vhodné a 
že by se mohli cítit důležití, protože přece 
bojují za správnou věc, bojují za spravedlnost a 
slušnost! Ale kolik z nás vystoupí z davu a bojuje 
za práva kuřete, které se narodilo, aby žilo 36 
dní? Kolik z nás vystoupí  a místo  nákupu  
šlechtěné britské kočky zajde do útulku pro 
opuštěné kotě? Kolik z nás pořídí místo  pátého 
svetru pytel granulí a odveze ho na záchrannou 
stanici? Kolik z nás je ochotno alespoň nad tím 
přemýšlet? Protože tohle je opravdu ten těžký 
problém. Problém, který vyžaduje přinejmenším 
úsilí o jeho řešení, nikoli velké gesto 
s transparentem. 
 A právě proto, že nastal ten nejkrásnější čas 
v roce, prosím všechny: Nebuďte ke světu 
lhostejní, rozdávejte radost a lásku, neslavte jen 
s lidmi, ale i se svými zvířaty, mluvte s nimi, 
protože plná miska je jen z mnoha věcí, které 
potřebují. Tento svět není jen lidský a nejsou to 
pouze lidi, kteří si zaslouží být šťastní. Mluvit 
neznamená být králem. Mluvit neznamená vědět. 
Stejně jako zvíře potřebuje nás, my potřebujeme 
jeho. Vždyť i Ježíšek se narodil v obyčejném 
chlívku.  
Krásné svátky!                                                                             
                                    Vendula Ehlová 
 
 

Klub důchodců Rokytno  Mluvit neznamená vědět 

 



 

 

 
 
Vážení spoluobčané, 
máme za sebou komunální volby i několik jednání 
nového zastupitelstva, které jste si vy osobně 
vybrali. Letos bylo opravdu z čeho vybírat a je 
dobře pro všechny, že byl zájem o komunální 
starosti a zodpovědnost tak veliký. Vám všem, 
kteří jste přišli k volbám (nejen našim voličům) 
pak patří velký dík a uznání za vysokou volební 
účast o hodně převyšující celostátní průměr. Tohle 
byl další dobrý krok na cestě k hlubší demokracii, 
o níž společně usilujeme. 
Demokracie je vláda lidu a další vývoj v našich 
obcích tak záleží do značné míry právě na Vás. 
Věřím, že současné zastupitelstvo bude dávat větší 
prostor pro Vaše návrhy i vyjádření a bude se 
snažit s Vámi více a lépe komunikovat. Důkazem 
toho může být i první anketa pro občany z našich 
obcí a je opět jen na Vás, jak s ní naložíte. 
Demokracie je ale také vláda většiny (o čemž jsme 
se přesvědčili třeba při těsné volbě vedení obce), 
jako takovou je třeba ji i respektovat. Přesto nám 
i Vám poskytuje prostor prosazovat dobré názory 
tak, že z nich uděláte názory většinové. Domnívám 
se, že nejen v Rokytně je to možné, protože zde 
žijí chytří a rozumní lidé a takoví sedí i 
v současném zastupitelstvu. Samozřejmě, že některé 
byť sebelepší nápady nelze realizovat hned, 
protože tomu mohou bránit různá právní či zákonná 
omezení a termíny nebo „jen“ rozpočtové možnosti 
našich obcí. Všichni víme, že je nutné nejprve 
dořešit rozběhnuté projekty a dle zbylých financí 
začít řešit nové. Zadlužovat se zbytečně jen 
proto, že chci něco ihned, není rozumné jak 
v rodině, tak v obci. Tímto Vás tedy prosím o 
strpení v realizaci některých našich či Vašich 
cílů v příštím roce. Ostatní, finančně nenáročná 
předsevzetí jsou však v běhu a v zastupitelstvu na 
nich společně pracujeme nebo diskutujeme o jejich 
realizaci. 
Rovněž platí příslib (myslím, že nejen našich 
zastupitelů), že každý z nás je pro Vás občany 
takovou zpovědní vrbou, která bude uchovávat a 
předávat dál do zastupitelstva Vaše nápady i 
problémy tak, aby byly co nejdříve řešeny (pokud 
je to v silách obce). 
Protože se blíží konec letošního a začátek 
příštího roku, chtěl bych Vám krom zdraví a 
štěstí, popřát i dostatek optimismu, pozitivní 
energie a síly k otevřenější komunikaci  kdekoli a 
s kýmkoli – jen ty pak omezí mylné domněnky, 
nedůvěru a zášť, které je v naší době bohužel 
stále dost. 
             Jiří Malík, zastupitel obce Rokytno 

 

 

 

 

 

 
 
Chtěl bych touto cestou oslovit občany s krátkou 
informací o možnostech zklidnění stále narůstající 
dopravy, jenž omezuje a ohrožuje obyvatele našich 
obcí. Aktuálně se letos stalo ve městech a obcích 
70% veškerých dopravních nehod v ČR. Aby do 
černých statistik nepřibyly i naše obce, je třeba 
začít situaci řešit.  
Možností zklidnění dopravy na území sídel, je celá 
řada. Některé jsou vhodnější spíše do městské 

zástavby (zřizování pěších či obytných zón 
s výrazně sníženou rychlostí), některé jsou vhodné 
a také odpovědnými orgány spíše povolované na 
vedlejších silnicích či obslužných komunikacích 
(zpomalovací pruhy či zvýšené plochy v jízdní 
dráze). Domnívám se, že by se v našich obcích daly 
uplatnit některé psychologické prvky vedoucí ke 
zklidnění dopravy a její větší bezpečnosti. Ať už 
to jsou například speciální vodorovné značení – 
šipky, trojúhelníky apod., optické brzdy – příčné 
čáry s odlišným povrchem a zkracující se 
vzdáleností nebo odlišný kryt vozovky – materiál, 
barva, vzor nebo textura. Mezi fyzické prvky 
uplatňované na průtazích obcemi, které by zřejmě 
šly realizovat na některých místech v našich 
obcích, pak patří třeba opatření na vjezdu do obce 
(„brána“), což je směrové vychýlení jízdního pruhu 
ve směru do obce nebo zúžení jízdních pruhů 
v určitých, kritických místech přímo v obci.  
K větší bezpečnosti v obci může také přispět 
instalace a využití radarových informačních 
panelů. 
Tyto jsou dnes již samozřejmostí a někdy i 
nezbytností v umravňování řidičů na našich 
silnicích.  

 Informační panel pro měření rychlosti vozidel 

slouží k zobrazení okamžité rychlosti 

projíždějícího vozidla na velkoplošný displej. 

Podává řidiči vozidla, které se k panelu blíží, 

nebo jej míjí, informaci o jeho aktuální rychlosti 

a tím v konečném důsledku způsobí snížení 

rychlosti. Reakce řidiče je ve velké většině 

způsobena vědomím jakou rychlostí by se měl na 

daném úseku pohybovat. Poté co uvidí svojí 

skutečnou rychlost reaguje většinou tím, že 

zpomalí, protože si v té chvíli není jist, zda 

měřící zařízení, které ho upozorňuje na jeho 

rychlost nepořizuje záznam či pořizuje záznam nebo 

zda-li poblíž nepořizuje záznam městská policie 

nebo PČR. 

Informace získané z radarového informačního panelu 

(data naměřená radarem se ukládají a archivují) by 

zpravovala v našem případě Městská policie 

Sezemice, se kterou máme jako obec veřejnoprávní 

smlouvu. Na základě zjištěných informací 

z radarového informačního panelu se pak může 

policie např. zaměřit na konkrétní řidiče, kteří 

dlouhodobě jezdí přes obec a nedodržují maximální 

povolenou rychlost a to v konkrétních kritických 

časech, kdy je rychlost překračována nejvíce. 

Věřím, že by použití Radarového informačního 

panelu v některých z našich obcí, pozitivně 

ovlivnilo bezpečnost chodců i řidičů nejen v 

měřených lokalitách, a že v ‚obci s radary‘ řidiči 

přizpůsobí svoji jízdu i v ostatních částech 

obce. Ze zkušeností jiných měst a obcí, kde jsou 

již radary v provozu, vyplývá jednoznačné 

zklidnění dopravy v měřených lokalitách.  

V neposlední řadě lze bezpečnost dopravy zvýšit i 

zpřehledněním určitých úseků komunikací, například 

umístěním zrcadel. 

Výše uvedená opatření je vhodné realizovat jako 

souhrn, eventuálně se lze při jejich výstavbě a 

provozu domluvit s ostatními obcemi v okolí.  

O některých z výše uvedených opatřeních bude 

jednáno se silničáři, při plánované výstavbě 

průtahu R35 přes území našich obcí. 
                                   Lukáš Kulhánek 

Příspěvek občana 

 

 

Regulace dopravy v obcích 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   Počínaje měsícem zářím jsme opět vstoupili     
do dalšího kola Pardubické ligy mladých hasičů. 
Vyhlašovatelem je SH ČMS Okresní sdružení hasičů 
Pardubice-okresní odborná rada mládeže. Kolektivy, 
které soutěží jsou řádně registrovaný při OSH 
Pardubice. Tato akce se koná pod záštitou Ing. 
Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana a za finanční 
podpory Pardubického kraje. 
Naší první soutěží byl „MEMORIAL KARLA OPPY“ 
v Čeperce. Máme hodně dětí, které by rády 
soutěžily, ale vzhledem k jejich věku, postavíme 
pouze družstvo mladších, nebo přípravku. V Čeperce 
jsme se umístili na krásném šestém místě. Druhou 
soutěží byl „SEZEMICKÝ BRAŇÁČEK“ , kde jsme 
obsadili druhé místo. V Litětinách jsme se 
umístili dvanáctí v „ZÁVODU POŽÁRNÍ VŠESTRANOSTI“. 
V letošním roce jsme se opět zúčastnili soutěže 
„PO OČIMA DĚTÍ“ ,kde děti malovaly obrázky a psaly 
básničky. V naší kronice za tuto účast máme 
vložený krásný diplom. 
Zatím naší poslední a hodně čerstvou akcí byl   
12.12. 2014 výlet do „VÁNOČNÍ PRAHY“.              
Z pardubického  vlakového nádraží jsme jeli 
v počtu 18-ti cestujících. Hodinka ve vlaku rychle 
utekla. První příchod k Václavskému náměstí pro mě 
nebyl nikterak příjemný, až v tu chvíli mě došlo, 
že návrat ve stejném počtu bude tak trochu 
zázrakem. Procházka po Karlově mostě a 
Staroměstském náměstí byla kouzelná. Děti byly 
naprosto vzorné a pomoc Mirky Trnkové a našich 
starších hasičů jedinečná. Dobrá parta. Domů jsme 
se vrátili v plném počtu, pěkně utahaní a s kupou 
zážitků. 
Výroční valná hromada dětí byla ve velké zasedací 
místnosti obecního úřadu dne 16.12.2014. Účast 
byla hojná. Vyprávěli jsme si o soutěžích, které 
proběhly a jaké nás čekají v roce 2015. V bohaté 
diskuzi ohledně našeho tábora vznikl nápad, že 
tábor v roce 2015 bude „DUHOVÝ“, každý den budeme 
oblečeni do jedné barvy, ale přesná pravidla si 
musíme ještě ujasnit….. 
 
 
 

 

Každoročně SDH Rokytno pořádá v létě týdenní 
letní tábor. I v roce 2015 tomu nebude jinak, jen 
jsme se rozhodli pro změnu areálu. Ve Světlé nad 
Sázavou bylo krásně, ale………. S Karlem Kučerovým a 
s Janou Dokoupilovou jsme jeli na podzim 
prozkoumat rekreační  zařízení v okolí Sečské 
přehrady. Naše putování skončilo v REKREAČNĚ 
SPORTOVNÍM AREÁLU TESLA - HORNÍ BRADLO. Máme 
zamluvený termín od 27. 6. 2015 - 4. 7. 2015. 
 Ubytovaní budeme ve čtyřlůžkových 
zrekonstruovaných chatičkách, se sociálním 
zařízením v každé chatce. Strava je pět-krát 
denně, spolu s pitným režimem v ceně. Ráda bych 
požádala všechny, kteří budou mít zájem o tento 
pobyt, přihlaste se u mě do konce února. Začátkem 
března musím poslat zálohu na pobyt. Bude to 
poprvé, kdy opravdu musím vědět kolik nás pojede 
dřív, než týden před odjezdem jako doposud. Co se 
týče plateb, vždy je to na dohodě. Cena bude 
zřejmě stejná jako letos. V případě nemoci, kdy 
dítě nemohlo odjet jsem doposud platbu vždy 
vracela. Děkuji za pochopení a těším se na 
příjemně prožitý táborový týden. Více info        
o areálu najdete na stránkách- www.modrovic.cz 
Jménem nás všech dobrovolných hasičů, bych Vám 
všem ráda popřála - klidné prožití svátků 
vánočních, v roce 2015 hlavně zdravíčko, štěstíčko 
a plno lásky. Ráda bych poděkovala všem, všem, 
kteří nám pomáhají, opět nejmenuji, Vy nám věrní-
víte-upřímně děkuji    
                         Petra Vrbatová st. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 
V letošním roce v období od června do září 
probíhal Český pohár dálkového plavání, který 
zahrnuje plavecké závody pořádané po celé ČR 
v přírodních nádržích na tratích od 5 km do 20 km. 
Poháru se tradičně zúčastnili stovky plavců       
ze sportovních klubů včetně plavecké reprezentace 
ČR. Plavec, Jan Jarinkovič, sportovec a občan obce 
Rokytno, který zařadil závody tohoto poháru do své 
tréninkové přípravy na překonání kanálu La Manche 
v roce 2015, úspěšně obsadil v Českém poháru 
dálkového plavání 1. Místo v kategorii Masters. 
Tímto by rád poděkoval za podporu obci Rokytno a 
všem svým příznivcům. 
                                  Jan Jarinkovič 

Mladí hasiči 

Český pohár  
dálkového plavání 

http://www.modrovic.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vážení spoluobčané, protože nás zajímá Váš názor na některé otázky týkající se dění v naších obcích a 

přivítáme Vaše návrhy, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění této 1. ankety.  

 

1)  Uvítali byste instalaci měřičů rychlosti s kamerovým systémem na frekventovaných vjezdech do našich obcí ?   

 
 

                URČITĚ ANO     SPÍŠE ANO     SPÍŠE NE     URČITĚ NE     NEVÍM 

 

2)  Uvítali byste umístění dopravních zrcadel na nepřehledných a dopravně nebezpečných místech v našich obcích ? 

 

 

                   URČITĚ ANO     SPÍŠE ANO     SPÍŠE NE     URČITĚ NE     NEVÍM  

 
 

 

Navrhněte, kde by měla být umístěna  

 

 

3)  Obec uvažuje o rozmístění odpočinkových laviček v našich obcích na vhodných místech. Navrhněte, kde by 

mohli být tyto lavičky umístěny. V měsíci lednu Vám budou doručeny mapky, do kterých prosím označte místo, 

které je vhodné pro umístění odpočinkových laviček. 

 

4)  Je podle Vašeho názoru něco konkrétního, co v našich obcích chybí, máte návrh na nějaký projekt, jenž by se 

měl u nás realizovat? Nebo naopak je něco, co Vás v našich obcích nejvíce trápí, tíží nebo co by se mělo, dle Vašeho 

názoru změnit k lepšímu. Napište prosím, co si myslíte. 

 

 
 

 

Děkujeme Vám za vyplnění této ankety a její vložení do nových obecních schránek. Tyto jsou umístěny 

v Rokytně na  budově OÚ,  v Bohumilči na „hasičárně“,  v Drahoši u kulturního domu a v Zástavě u zastávky 

autobusu. 

                                                                                                                    Vaše obecní zastupitelstvo        

  

                         
                               -----------------    zde prosíme odstřihnout a vyplněné vhodit do schránky ------------- 
 

 

 

 

 
 

 

 

16. 1. 2015        Obecní  ples 

20. 2. 2015       Hasičský ples  

14. 3. 2015       Maškarní ples 
15 .3. 2015       Dětský maškarní ples 
 

 

 

 

 
 
Vážení čtenáři, přeji krásné vánoční svátky, 
mnoho štěstí a úspěchů v roce 2015 a těším se 
opět na setkání s vámi v Místní lidové 
knihovně nad stránkami nových knih, které 
každý rok přikupujme.  Knihovna je otevřena 
každé úterý od 15-18 hodin. 
                         Trojanová Olga 

 
 

 

 

 

 
Přátelé z Drahoše Vás srdečně zvou na účast 

v 6.ročníku turnaje ve stolním tenisu, 
který se koná 27.12.2014 od 15 hodin 

 v kulturním domě v Drahoši. 
Přihlášky na telefonu  732314076. 

Zveme i ty, kteří se nechtějí aktivně zúčastnit.  
Občerstvení a ceny zajištěny.Věk není rozhodující.  
                               Václav Ehl 

 

 

 

 

 
 Kadeřnický salon „Petra“ Vám děkuje za Vaši přízeň   
a v roce 2015 Vám všem přeje hlavně zdraví, štěstí, 
pohodu. 
                         Petra Vrbatová  
                     728 319 337 - objednání 

  Knihovna 

Turnaj ve stolním tenisu 

stolnímtenisuPoděkování 

   

ANKETA PRO OBČANY ROKYTNA, BOHUMILČE, DRAHOŠE A ZÁSTAVY 

 

 

Kulturní  akce        

v  Rokytně 

PF 

tenisuPo

děkování 
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Chtěl bych  pozvat veřejnost a především děti  
na 

tradiční vánoční bruslení, 
 

které se koná 

24.12.2014 od 9.00 do 10.30 hodin 
na zimním stadionu v Třebechovicích 

 

                                 Václav Leder  

 

 

 

 

       
Oblastní charita Pardubice, středisko 
Holice,  pořádá Tříkrálovou sbírku.  
Sbírka  se  bude  konat  i  v  naší  obci  

v sobotu 10.1.2015. 
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně 
určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním 
postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni     
a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má 
předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku    
a je koncipována tak, že většina vykoledovaných 
prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. 
Předem jsou také stanoveny záměry, na které      
se v daném roce vybírá. 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemné prožití svátků vánočních, 

v novém roce 2015 hlavně zdraví, 

štěstí a pohodu  Vám  přeje 

 

 

 

                                                     Obecní úřad  Rokytno              

 

                      

 

  Vánoční  zpívání 
Vánoční bruslení 
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  Tříkrálová  sbírka 

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/vyuziti-sbirky/mapa-pomoci/

