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   Kulturní komise obce Rokytno Vás zve na 
 
  

        „Vojenský“   DĚTSKÝ DEN     
 

                              který se koná 
  

                 v sobotu   20.6.2015  od 14 hodin 
 
               na   hřišti   za  Obecním úřadem v Rokytně. 

            Těšit se můžete na :     vojenské cvičiště se soutěžemi 

                                                        polní kuchyň s gulášem 

                                                        skákací hrad 
                                                      

         Občerstvení zajištěno 
                                                        Přijďte, těšíme se na Vás. 
 
  

 
 
 
 
Hokejový klub Rokytno  pořádá   

 

                                v sobotu 27. 6. 2015   

 

Nohejbalový turnaj     KROCAN CUP 
 
 

 

Přihlášky týmů do turnaje se přij ímaj í  do 26.6 .2015 
do 18 hodin v Hospodě u Pitrů v  Rokytně.  
Po nahlášení 16 týmů bude soupiska uzavřena.  
Startovné včetně občerstvení je  150 Kč  za hráče     
a hradí  se při podání přihlášky.  
Začátek turnaje je v  8 hodin.  
Informace na telefonu 602492442  
Občerstvení :  gr i lovaná kýta,  opékané párky, 
nápoje.  
 

Zveme širokou veřejnost  
                                         Vác la v  Le de r  

 
 

 
 
 

 

 

FC DIKO Rokytno  pořádá  
 

10 .  ročník turnaje v  malé kopané  

ROKYTNO CUP 2015 
 
 

    v sobotu 4.  července 2015 od 8 hodin.  

 

Turnaj na dvou travnatých plochách v  obci 
Rokytno.   Prezentace 4.  7.  v 7.30 na hřišti .         
Max. počet týmů je 16.   
Přihláška + startovné  
  na email  izakovaeva@seznam.cz   
Veškeré info na tel .  721193232  nebo 720757491. 
Startovné 800 Kč.  V ceně občerstvení  pro tým.  
První tři týmy obdrží  poháry a ceny a také nejlepší  
střelec a nej lepší brankář.                                                                                        
                                                  Roma n Iz á k  

 
 



       
      
 

 
Úvodem bych Vám ráda poděkovala, že nejste 
lhostejní k životu v našich obcích. Za každou 
upřímnou připomínku, jak kladnou tak zápornou 
jsem vděčná. 
Také bych ráda poděkovala zastupitelstvu naší 
obce za spolupráci a součinnost při společném 
řešení problému v naší obci. Naši zastupitelé 
mají především zájem o to, aby jejich práce 
byla prospěšná obci a všem spoluobčanům. 
Okolí našich vesnic vnímám, z pohledu 
starostky, malinko jinak než dříve. Ráda bych 
se s Vámi, se svými pocity podělila. Určitě je 
pochopitelné, že za vším jsou finance, poté 
snaha nás všech. Když projíždím vesnicí, ať 
naší nebo jinou, vždy je to o lidech. Vesnice 
není obecního úřadu a jejich zaměstnanců - 
vesnice je nás všech spoluobčanů, 
spolubydlících. A proto, jaké si to uděláme, 
takové to budeme mít. U naší obce máme 
zaměstnáno pět lidí, kteří se snaží denně 
pečovat o naše okolí. Kdybychom jim, my 
všichni, pomohli s údržbou svého okolí, kolem 
našich domů a zahrad (např. vytrhání plevele  
na chodníku u našeho plotu, popřípadě posekání 
či vytrhání proužku trávy za svým plotem, sic 
na obecním pozemku….), mohli by se více věnovat 
údržbě ostatních ploch veřejného prostranství. 
Tak to vnímám já. 
A co se nám daří a nedaří? 
Jsem pyšná na naše „,Hasiče a Myslivce“ ,kdy 
společnými silami, za pomoci techniky od pana 
Ječmínka, dne 4.4.2015, vyspravili cestu kolem 
Kachňárny. 
Dne 18.4.2015 jsme přivítali malé občánky 
našich obcí. V tento den to byla premiéra    
pro nás všechny zúčastněné. Ze srdce dětem a 
rodičům přeji klidný a pohodový život v našich 
obcích. 
Dne 17.4.2015 byl zkolaudován Dům pro seniory. 
Jakmile byty dovybavíme kuchyňskou linkou, 
bateriemi a digestoří, tak Vás přivítáme na dni 
otevřených dveří.  
Dotace na chodníky nám přiznaná nebyla, ale 
potřebný dokument jsme dodali a nyní již máme 
zažádáno v druhém kole.  
V této chvíli připravujeme projekt pro stavební 
povolení, ohledně výstavby „Tlakové kanalizace 
v Bohumilči“. 
Jelikož je  střecha na č.p. 146 (výstaviště) 
v havarijním stavu, rozhodli jsme se budovu 
zastřešit. Proto jsme požádali o vypracování 
projektové dokumentace na střechu a okna, kde 
budou půdní prostory připraveny pro případnou 
vestavbu. 
 

Upřímně Vám všem přeji příjemné léto, dětem 
krásné prázdniny a všem dobrou náladu. 

 
 
 
 
 
 

Výpis  z usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce Rokytno  2/2015 

konaného dne 26. 3. 2015 
 

1.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
program zasedání. 

2.   Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu M. Hubačovou, H. Zbudilovou. 

3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se o 
jednání ze dnů 26. 2. 2015, 5. 3. 2015 a 
mimořádného jednání ze dne 18. 3. 2015. 

4.   Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí 
s nákupem robota na stolní tenis. 

5.   Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí 
s neposkytnutím dotace na turnaj ve stolním 
tenise. 

6.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
statut sociálního fondu. 

7.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
úpravu hráze rybníka za cenu 85.000,- Kč bez 
DPH  (s DPH 103.000,- Kč). 

8.   Obecní zastupitelstvo schvaluje 
„Rozpočtovou změnu č. 2/2015 k 26. 3.2015 
   Příjmy celkem:  198.737,- Kč  
   Výdaje celkem:  198.737,- Kč 
   Financování:  0,- Kč 

9.   Obecní zastupitelstvo mění znění usnesení 
číslo 6/2014 bod 7 ze dne 20. 11. 2014. Nové 
znění usnesení: Obecní zastupitelstvo 
schvaluje prodej pozemku parc. čísla 1123/78 
v k.ú. Rokytno  o výměře 593 m2 panu LV      
za 500,- Kč/m2. Žádost splňuje podmínky § 39 
zákona 128/2000Sb. Vyvěšeno: 16.10.2014 
Sejmuto: 4.11.2014 

10.   Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku parc. čísla 1123/221 v k.ú. Rokytno o 
výměře 105 m2 paní L K za 35,- Kč/m2.  Žádost 
splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. 
Vyvěšeno: 10.3.2015 Sejmuto: 26.3.2015                                                           

11.   Obecní zastupitelstvo souhlasí se 
zpracováním geometrického plánu na dělení 
pozemku p. p. č. 1123/159 v k.ú. Rokytno pro 
budoucí prodej. 

12.   Obecní zastupitelstvo souhlasí se 
zpracováním geometrického plánu na dělení 
pozemků p. p. č. 73/2, 74/1, 1123/56 v k.ú. 
Rokytno pro budoucí směnnou smlouvu mezi obcí 
Rokytno a spoluvlastníky pozemků.  

13.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí stav 
stavebních prací na akci „DPS“ a nabídku 
pronájmu bytů v DPS.  

14.   Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem 
ordinace v domě č. p. 146 v Rokytně, pro 
firmu SVDP s.r.o. zastoupenou MUDr. Pavlem 
Škodou, IČO 28857798, od 1.4.2015, nájemné 
ve výši 2.000,-Kč/měsíc. Vyvěšeno: 10.3. 2015 
Sejmuto: 26.3. 2015 

15.   Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
Městské policie Sezemice. 

16.   Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí 
s výsadbou zeleně na dětském hřišti v Rokytně 
dle zpracované projektové dokumentace. 
Výsadba bude realizována svépomocí. 
 
 

Výpis z usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce Rokytno 3/2015 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

1.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
program zasedání. 

2.   Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu J. Richterovou, H. Zbudilovou. 

3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se o 
jednání ze dne 16. 4. 2015. 

4.   Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí s 
dělením a budoucím prodejem zaplocené části 
pozemku p. č. 1123/30 v k.ú. Rokytno. Hranice 
pozemku bude určena hranicí pozemků sousedů. 
Prodej odděleného pozemku bude za 35 Kč/m2. 

 

O čem se jednalo 

 

Slovo starostky  
čem se jednalo 



Geometrický plán si zadá a zaplatí budoucí 
kupující. 

5.   Zastupitelstvo obce Rokytno neschvaluje 
tvorbu nové vyhlášky - volné pobíhání psů. 

6.   Zastupitelstvo  obce Rokytno  bere na  
vědomí návrh úprav „současného  platného  
jednacího řádu“, pana  Jiřího  Malíka  a  
tento návrh postupuje  zastupitelům  k  
dalšímu připomínkování. 

7.   Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí 
stav stavebních prací na akci „DPS“. 

8.   Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí 
žádost o opravu příjezdové komunikace       
na p.p.č. 34/21 v k.ú. Bohumileč. 

9.   Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí 
úpravu parkování pro MŠ Rokytno, popřípadě 
možnost zřízení jednosměrného provozu. 

10.   Zastupitelstvo neschvaluje vyvěšení 
pronájmu části pozemku p. č. 154/30 
v k.ú. Rokytno – okolí domu č. p. 147. 

11.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh 
paní Marty Hubačové, aby zasedání 
zastupitelstva začínala od  18.30.hod. 

12.   Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí 
informaci, že dotace na chodníky nedopadla - 
kvůli nesplnění podmínky z vyjádření PČR, 
není naplněna bezpečnost stavby. Potřebný 
dokument bude dodán k žádosti v červnu 2015. 

13.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje,       
na základě žádosti manželů K z Bohumilče, 
povolení zarovnání části obecního pozemku 
p.č. 439/1v k.ú. Bohumileč  před nemovitostí 
č.p.45, kde bude nerovný povrch zavezen 
stavební sutí a dále na suť navezena zemina a 
zaseta tráva na náklady manželů K. 

14.   Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí 
připomínku občana Bohumilče, ohledně vybavení 
obecní klubovny. 

15.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
dočasné využití uvolněné místnosti po 
MUDr. Škodovi v budově Obecního úřadu jako 
klubovny pro mladé hasiče, příp. pro občasné 
schůze hasičů. V případě, že by se vyskytl 
zájemce o pronájem těchto prostor, bude 
místnost uvolněna. 
 
 

Výpis z usnesení  ze zasedání 
zastupitelstva obce Rokytno 04/2015  

konaného dne 28.5. 2015 
 

1.   Zastupitelstvo obce schvaluje program 
zasedání. 

2.   Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu H. Procházkovou a V. Blažka.      

3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se o 
jednání ze dne 14.5.2015         

4.    A) Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní 
závěrku obce Rokytno sestavenou k 31.12.2014   
dle protokolu o schvalování účetní závěrky    
za rok 2014, který je přílohou tohoto     
usnesení.                          

       B) Obecní zastupitelstvo schvaluje    
    závěrečný účet obce sestavený  k 31.12.2014     
    k 31.12.2015 a vyslovuje souhlas  
    s celoročním hospodařením obce bez výhrad.                       
5.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 

podepsání smlouvy „Smlouva o poskytnutí 
dotace z Programu obnovy venkova“             
s Pardubickým krajem. Dotace je ve výši 
100 000,- Kč. 

6.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
zástavu pozemku parc. č. 46/1    s   budovou 

č.p. 48 v k.ú. Rokytno dle smlouvy  „Smlouva          
o zřízení zástavního práva   k nemovitostem“ 
s Českou republikou – Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 

7.  Obecní zastupitelstvo schvaluje vícepráce  
na akci     „Dům pro seniory   –     Rokytno“     
ve výši 81 960,50 Kč s DPH. 

8.  Obecní zastupitelstvo schvaluje – Rozpočtové         
opatření č. 3/2015 k 28.5.2015 
    Příjmy celkem: 779 270,-Kč. 
    Výdaje celkem: 779 270,-Kč. 
    Financování: 0,-Kč. 

9.  Obecní zastupitelstvo bere  na vědomí úpravy 
jednacího řádu  a doporučuje je na další      
jednání obecního zastupitelstva.  

10.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
schválení dotace pro Svazek obcí  Loučná    
na Informační kamerový systém v obcích. 
Dotace je ve výši 300 000 Kč -70%, minimální 
celkové výdaje 428 000 Kč tj. 1 obec min. 
celkové náklady 53 600 Kč (dotace 37 500Kč – 
70%). Umístění kamer  v obci bude 
projednáváno na příštím zastupitelstvu. 

11.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí akci 
„Zpevnění plochy mezi č.p.8 a č.p.146“. 

12.   Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání 
projektové dokumentace na střechu a okna na   
dům č.p. 146. Půdní prostory budou připraveny 
pro případnou vestavbu dle vypracované   
studie – půdorys přístavby  var.E. 

13.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
možnost finanční spoluúčasti  při budování 
nové    kanalizační přípojky k tlakové 
kanalizaci, k nově budovaným rodinným domkům. 
Doporučeno  zastupiteli, k dalšímu jednání 
obecního zastupitelstva.           

14.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informaci o stavu a plánu zpevnění   plochy, 
oplocení skládky větví v Bohumilči a         
v Rokytně.                       

15.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí anketu 
Rokytenských novinách, ohledně poledního 
zvonění v našich obcích. 

16.   Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu      
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  
břemene služebnosti a Smlouvu o právu provést 
stavbu- Rokytno ,Vápeník -přípojka. Jedná se 
o smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí 
Rokytno. 

17.   Obecní  zastupitelstvo  bere na vědomí 
připomínku obyvatel obce Rokytno ohledně   
ohňostrojů  během roku. Doporučeno 
zastupiteli, k dalšímu jednání obecního 
zastupitelstva. 

18.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí stav 
vody v rokytenském rybníku a špatný přítok   
vody do rybníka. 

19.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí opravu 
zvoničky svépomocí, pomocí veřejné sbírky.   
Restaurování „Kříže s figurou ukřižovaného 
Krista“ v obci Rokytno provedeme pomocí    
vypsání dotačního titulu MMR-POV-DT4 na 
opravu drobných památek v obcích. 

20.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
provedení revize na dětském hřišti v 
Bohumilči. 

21.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost 
občanů ohledně pálení čarodějnic.   
Doporučeno zastupiteli, k dalšímu jednání 
obecního zastupitelstva. 

22.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informaci z Krajského úřadu Pardubického 
kraje,    odbor životního prostředí o výskytu 
zvláště chráněného druhu - chrousta mlynaříka 
na  pozemku 412/9 v k.ú. Bohumileč.  



 
 
 

   
                        

 Upozorňujeme všechny občany Rokytna, 

  že musí do 30. června 2015 
zaplatit poplatky za stočné (odpadní vody). 

(kdo má více splátek má mít zaplacenu polovinu) 
 

Stočné pro rok 2015 je 630 Kč na občana a  rok.  
 

Složenky neposíláme a poplatek lze zaplatit 
takto:  
1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně  
  (po,út,čt, od 7 do 12 a od 13 do 15.30 hod.,      
             pá do 11 hodin,  st do 17 hodin )  
2. příkazem k úhradě 

          
Majitelem účtu je Svazek obcí Rokytno-Chvojenec.  
Číslo účtu 176977704 /0300.  
Účet je vedený u ČSOB. 
Při převodu na účet je   třeba jako variabilní 
symbol uvést  číslo smlouvy   nebo  do textu  
napsat  jméno a  čp. domu.  
 
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. 
Poruchy na jímkách  hlaste na Obecní úřad v 
Rokytně nebo volejte na telefonní čísla  
466989128,  602435122, 724180927. 
 

Na základě novely zákona o vodovodech a 
kanalizacích (275/2013 Sb.)  musíme mít nové 
smlouvy na odvádění odpadních vod. Prosíme Vás 
proto, aby jste smlouvy, které dostanete v průběhu 
měsíce června podepsali a co nejdříve vrátili zpět 
na úřad. (stačí do schránky na budově úřadu).  

 
 
 
 
 
 
 

Při většině činností produkujeme odpady, se 
kterými je třeba dále správně nakládat. Bez 
správného nakládání s odpady bychom za chvíli 
nežili v domech, ale spíše na skládkách. 
O tom, zda dáme nový život odpadu, který 
vyhazujeme, rozhodujeme právě my. 
Když například vyhodíme plastový kelímek do 
směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci 
na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. 
Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je 
čeká recyklace a další nový život v podobě 
výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona 
185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů 
předepsaným způsobem. 
 

Kam tedy co patří ? 
 

BÍLÉ SKLO A BAREVNÉ SKLO  patří do  zeleného 
kontejneru (barevné) a do bílého kontejneru (bílé)  
(lahve a sklenice od nápojů a potravin, tabulové 
sklo z oken a ze dveří.) 
 

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. 
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba 
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné 
zálohované sklo vracejte zpět  do obchodu. 
 

 
 
PLAST patří do žlutého kontejneru. ( fólie, sáčky, 
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie 
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další 
výrobky z plastů, pěnový polystyren sem vhazujeme 
v menších kusech). 
 

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin 
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev 
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či 
novodurové trubky. 
 

NÁPOJOVÝ KARTON  patří v Rokytně do žlutého 
kontejneru společně s plasty  ( krabice od džusů, 
vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba 
před vhozením do kontejneru sešlápnout) 
 

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a 
různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani 
nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a 
potravin  
 

PAPÍR  patří do modrého kontejneru Vhodit sem 
můžeme například časopisy, noviny, sešity, 
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo 
knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také 
vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými 
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. 
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového 
vnitřku! Je třeba ale veškeré krabice rozdělat, 
případně sešlápnout, aby zabraly méně prostoru. 
 

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih 
(vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří 
na sběrný dvůr), obaly od vajíček, uhlový, mastný 
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály 
nelze už nadále recyklovat. 

 

KOV  (železo)   hasiči v naší obci  pořádají  2 x 
za rok jeho sběr  
 

VELKOOBJEMNÝ ODPAD   Jedná se např. o starý 
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, 
kuchyňské linky, pneumatiky, drobný stavební odpad 
atd.) Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr    
do Dražkovic. Můžete odvézt max 200 kg odpadu a 50 
kg pneumatik  na osobu a rok.( musíte se prokázat 
občanským průkazem)  
 Provozní doba sběrného dvoru je  
  PO – PA  6.30 – 15, ve středu do 17 hodin.  
 V případě, že v určitém časovém úseku produkujete 
těchto odpadů velké množství – provádíte např. 
rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte 
přistavení velkoobjemového kontejneru u 
specializované firmy. 
 

NEBEZPEČNÉ ODPADY naše obec pořádá 2x za rok 
mobilní sběr. Další letošní bude 21.9.2015  
(autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, 
olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, 
léky, teploměry)  
 

ELEKTROODPAD (staré a nefunkční elektrické 
spotřebiče, ledničky) lze jej odevzdat při sběru 
nebezpečných odpadů a nebo kdykoli dovézt do 
Rokytna za obecní úřad, kde je místo na sběr 
tohoto druhu odpadu. Na drobný elektroodpad je i 
kontejner v budově úřadu  
 

OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (žárovky, zářivky) lze je 
odevzdat při sběru nebezpečných odpadů a nebo 
dovézt do Rokytna za obecní úřad.  
 

BATERIE  lze je vyhodit u prodejců baterií a nebo     
do kontejneru  v budově obecního úřadu v Rokytně. 
 

VĚTVE ZE STROMŮ A KEŘŮ  připravujeme zpevněnou 
plochu u „Kachňárny“, kam budete moci větve 
odvézt. 

 

Poplatek za stočné   
(kanalizace) 

 

Odpady z domácností 
 

mailto:urad@rokytno.eu


BIOODPAD  Jedná se o biologicky rozložitelný odpad 
pocházející především z údržby zahrad, ale i 
kuchyní. Tento odpad (zeleň, větve) můžete  nyní 
odvézt do kompostárny do Dražkovic, kde od Vás po 
předložení OP tento odpad zdarma převezmou. 
Provozní doba sběrného dvoru je  
  PO – PA  6.30 – 15, ve středu do 17 hodin.  
 

STARÝ TEXTIL Kontejnery na textil máme v Rokytně 
za Obecním úřadem a dále v Bohumilči za hospodou. 
Dále v naší obci pořádá Diakonie Broumov sbírku 
většinou 1x ročně.  
 

OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD vše ostatní co nevytřídíte 
patří   do směsného odpadu - popelnice  
 
 

 
 
 
 
  Oznamujeme majitelům volně pobíhajících psů, že 
tím, že jim pes uteče se dopouštějí přestupku 
proti zákonu a mohou být za to potrestáni.  
 

Citace ze zákona : 
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení § 27 odst. 2 písm. f): 
„Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku 
tím, že: 
f) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 
odst 1“  
 

Zákon č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních 
komunikacích  a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení § 60 odst. 11: 
„Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen 
zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní 
komunikaci.“  
 

  Dále žádáme majitele psů, aby si po svých psech 
uklízeli, protože neuklizením výkalů psa 
z veřejného prostranství se dopouštějí také 
přestupku. 
 

Zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
Ustanovení § 47 odst. 1 písm d): 
„Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné 
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo 
veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost 
úklidu veřejného prostranství.“  
 

  Upozorňujeme majitele psů, že jejich volné 
pobíhání a znečišťování veřejného prostranství 
budeme ve spolupráci s městskou policií trestat. 
 
 
 

 

 

 
     Rádi bychom Vás pozvali na „Tajný turistický 
výlet“, po našich horách. Sejdeme se dne 11.7.2015 
v 6.30 hod u obecního úřadu v Rokytně.  
Pojedeme cca 100 km autem na místo určení  
a po zaparkování vozů asi 15 km pěšky.  
K dopravě využijeme Tranzity a osobní  
automobily. 
S sebou je potřeba vzít: vhodné oblečení  
a obuv, pití, jídlo a dobrou náladu…. 
Zájemci se prosím přihlaste 
na obecním úřadě v Rokytně do 8.7.2015. 

 
 

                                                                                   Těšíme se na Vás kulturní komise 

 

         

                                                  ( Tyto příspěvky nejsou upravovány) 
 
 
 
 
 
 

   
Tradice “Červen - měsíc myslivosti a ochrany 
přírody “, vznikla v roce 1959. Od té doby 
každoročně bývá tento měsíc takto prezentován. 
Proto dovolte, abychom vám všem trochu přiblížili 
naši práci.  
   Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov 
zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je 
to především péče o zvěř a velká snaha o zachování 
přírodního prostředí zvěře. 
   A právě v tomto období, kdy se v přírodě rodí 
nový život, zaměřujeme svoji činnost na jeho 
ochranu, pečujeme o klid, bojujeme proti ztrátám 
na mladé zvěři a v neposlední řadě se snažíme 
zlepšit životní prostředí zvěře. Již nyní myslíme 
na dostatečné zabezpečení krmiv pro zvěř         
na dlouhou dobu zimního strádání, kdy je potřeba 
mít dostatečné množství kvalitního a rozmanitého 
krmiva. 
   Úkol myslivce v přírodě je tedy velmi rozsáhlý 
a rozhodně ne zanedbatelný. Provoz myslivosti však 
není žádný sport, kdy děláme jen to, co nás baví. 
Je to složitá hospodářská činnost plná povinností 
a rovněž i práv, jejichž dodržování slouží 
především k zachování volně žijících živočichů, 
ale také k zachování ekologické úrovně a rovnováhy 
naší krajiny.  
   Z nedávné doby jeden příklad za všechny, kdy se 
myslivci snaží zachránit co nejvíce životů. Srny 
totiž během května kladou svá mláďata             
do vysoké trávy, kde pro ně hledají bezpečí před 
predátory, hlavně liškami. Před zemědělskou 
technikou však zelený kryt srnčata neochrání. 
Srnče se totiž, místo aby uteklo, přikrčí a 
následně je posekáno. Po dohodě se zemědělci, 
těsně před senosečí, myslivci procházejí louky a 
srnčata vyhánějí. Je však velmi důležité, aby 
oznamovací povinnost o době senosečí byla včas 
splněna. 
  V červnu nastává čas rodičovské péče o nové 
potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší 
péči a ochranu. Chovejme se právě v tuto dobu      
k přírodě co nejohleduplněji, choďte přírodou 
potichu a možná i vy uvidíte některá mláďata naší 
zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě 
nesahejte (aby na něm neulpěl lidský pach), ale 
pouze se na něj krátce podívejte a co nejrychleji 
v tichosti místo opusťte, aby k němu mohla jeho 
máma. Věnujme také náležitou pozornost volnému 
pohybu psů. 
 

Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si 
čím dál více přírodu, ale zároveň působí svou 
činností i negativně na své životní prostředí. 
Proto se snažme mít z krás kolem nás jen příjemné 
pocity. Setkání s živým tvorem prožívejme jako 
každý milovník přírody. Každoroční projevy nového 
života naplňují duši lesníků a myslivců pocitem 
uspokojení nad tím, že jejich nikdy nekončící 
práce pro přírodu není zbytečná. 
                                                                                                          
                               MS Smrčiny Rokytno 
 

 

Majitelům psů 

 
 

ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI 

Přece nebudeme sedět doma…. 
 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90265&idc=3731689&ids=333&idp=86677&url=http%3A%2F%2Fwww.puruplast.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90452&idc=3731689&ids=824&idp=86946&url=http%3A%2F%2Fwww.m2c.eu
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90384&idc=3731689&ids=1400&idp=86841&url=http%3A%2F%2Fassetmedia.cz%2Fkontakty


 
 
 

Co se připravuje 
v odpadovém hospodářství 

 

          Dle novely zákona o odpadech, musí obce 
krom jiného pro své občany zajistit místa        
pro oddělené soustřeďování BRKO (biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů) – v období      
od 1. dubna do 31. října. Navíc byl schválen zákaz 
ukládání nevytříděného směsného komunálního odpadu 
(SKO) na skládky od r. 2024, přičemž jsou v novele 
nepřímo podpořeny spalovny odpadů, u nichž je 
pravděpodobné, že si po r. 2024 budou nechávat 
platit za likvidaci tuny SKO dvojnásobek dnešních 
částek (z toho plyne, že současný stav, kdy nám 
svozová firma odveze cokoli za stálý paušál, není 
dlouhodobě udržitelný a je třeba situaci komplexně 
řešit). I z toho důvodu je nutné snížit podíl BRKO 
ve směsném komunálním odpadu na minimum 
(momentálně tvoří kolem 30 % odpadu 
v popelnicích). 
            Jak tedy splnit co nejlépe a finančně 
nejefektivněji podmínky odpadového zákona? Obec 
nyní zvolila vzhledem k pokročilé době provizorní 
řešení, kdy bude v místě bývalých čarodějnic 
v Rokytně a na dosud neurčeném místě v Bohumilči 
zřízeno svozové místo pouze pro odvoz trávy a 
větví od občanů. 
            Mezitím samozřejmě zastupitelé hledají 
finální řešení celé této problematiky. Proběhla a 
budou probíhat jednání s možnými odběrateli BRKO, 
kteří mají oprávnění s ním nakládat (soukromí 
zemědělci, bioplynové stanice) o možné dlouhodobé 
spolupráci.  
             Protože je odpadové hospodářství 
našich obcí jak po technické, tak po finanční 
stránce jeden celek, chceme i my řešit vše 
v návaznostech a komplexně. Proto budou probíhat 
jednání se svozovými firmami o podmínkách jejich 
odvozu odpadu komunálního i vytříděných složek 
odpadů z našich obcí, s cílem zajistit pro nás 
dlouhodobě co nejlepší ceny a podmínky. Dále 
proběhlo jednání se zástupci Ekokomu. Do konce 
roku by mělo přibýt několik nových kontejnerů     
(a možná i sběrných hnízd - i když poptávka obcí 
převyšuje možnosti Ekokomu) na recyklovatelné 
složky odpadů tak, aby se zmenšila docházková 
vzdálenost pro naše občany a zvýšil se podíl 
recyklace na úkor směsného komunálního odpadu,   
za který všichni platíme nejvíce. V souvislosti 
s lepším tříděním by nám naopak mohly             
do odpadového systému přitéci další peníze (zde je 
ale důležité, aby byly nádoby na plasty, papír i 
sklo co nejplnější, měly dobrou výtěžnost         
a nevyváželi nám vzduch!) 
           Pokusíme se rovněž vytvořit projekt     
a získat dotaci z evropských peněz na domácí 
kompostéry pro občany našich obcí, kteří o ně 
projeví zájem (v červnu proběhne dotazníková akce, 
takže prosím zvažte, zda by i pro Vás bylo domácí 
kompostování, které by Vám přineslo kvalitní 
domácí humus na vaše zahrádky či pozemky           
a případně snížilo platby za odpad.) 
           Až bude odpadový systém kompletně 
provázán, připravíme i novou obecně závaznou 
odpadovou vyhlášku obce (ta současná je již 15 let 
stará a potřebuje aktualizaci) v níž bude jasně 
řečeno co, kde, jak a za kolik v oblasti nakládání 
s odpady. Dle našeho názoru by mělo být cílem to, 
aby občané, kteří poctivě třídí či kompostují 
odpady, ušetřili oproti těm, kteří nezodpovědně 
vyhazují vše včetně cenných surovin. 

 
 
            Budeme samozřejmě monitorovat také 
situaci a řešení odpadové problematiky v okolních 
obcích a v případě zájmu i všeobecné výhodnosti 
postupovat společně. O všech dalších 
připravovaných změnách budete včas informováni. 
 

                      Jiří Malík a Václav Blažek,  
                       zastupitelé obce Rokytno 
 

 
Změny jednacího řádu obce 

 
 Zastupitelstvo vzešlé z loňských podzimních 
voleb se postupně zaměřuje na jednotlivé smlouvy, 
vyhlášky a řády, které se přímo či nepřímo týkají 
života v našich obcích. Snaží se a nadále se bude 
snažit je aktualizovat a připravovat tak, aby     
se hrálo podle jasných a pro všechny stejných 
pravidel. Jedním z nejzásadnějších dokumentů je 
přitom Jednací řád obce, který řeší vše           
od svolávání jednání obecního zastupitelstva, přes 
vystoupení hostů z řad občanů až po závěrečný 
zápis.  
 Na novelizaci našeho Jednacího řádu, který 
byl stár téměř 10 let, pracovala řada zastupitelů 
celkem desítky hodin. Návrhů na jednotlivé změny 
bylo opravdu mnoho. Na posledním jednání 
zastupitelstva se hlasovalo o jednotlivých změnách 
tohoto řádu, přičemž se předpokládá, že by Jednací 
řád jako celek měl být přijat na červnovém jednání 
zastupitelstva. Při květnovém projednávání tohoto 
návrhu, se dospělo v některých bodech přímo      
na jednání zastupitelstva ke kompromisním 
formulacím, někdy zvítězila snaha o zjednodušení 
za každou cenu nad (možná) kýženým zpřesněním 
výkladu, ale celkově se dá říci, že se dílo 
prozatím podařilo. 
             Pokud bude takto návrh schválen, 
prakticky to bude znamenat lepší podmínky        
pro práci zastupitelů i možnou lepši spolupráci 
mezi Radou obce a řadovými zastupiteli.  Bude tam 
vsunuta i další pojistka proti případnému střetu 
zájmů. Pro všechny občany obce bude asi tou 
nejdůležitější změnou, že si budou moci od září 
přečíst plný zápis z jednání jak zastupitelstva, 
tak i Rady obce na webových stránkách obce 
(www.rokytno.eu) a to zhruba 10 dní po jednání 
těchto orgánů. Zápis však nebude obsahovat žádné 
citlivé ani osobní údaje, dle zákona (občas se 
v oblasti zveřejňování zápisů pere Zákon          
o svobodném přístupu k informacím se Zákonem             
na ochranu osobních údajů) 
              Snad největší škoda z mého pohledu 
je, že na květnovém projednávání neprošlo to, aby 
v zápise ze zastupitelstva bylo uvedeno            
i hlasování pro jednotlivé návrhy podle jmen. 
Pokud by bylo toto nakonec schváleno (což nelze    
v budoucnu vyloučit), šli by sice zastupitelé 
s kůží na trh, ale zároveň by jim to umožnilo stát 
si za svým názorem, diskutovat o něm s ostatními 
občany, případně si časem přiznat chybu při 
hlasování a názor změnit – jsme lidé omylní a to 
vše patří k demokracii. V tuto chvíli tedy těm 
z Vás, kteří chtějí vědět, jak kdo                
na zastupitelstvu hlasuje a proč, nezbývá než aby 
se přišli osobně podívat. Jednání jsou  většinou 
věcná, hovoří se o všem a hosté z řad občanů 
pravidelně dostávají slovo. 
Věřím, že změny v Jednacím řádu obce, které budou 
schváleny a o trochu větší otevření naší radnice, 
přispěje i ke zvýšenému zájmu Vás, našich obyvatel 
o dění v našich obcích. 
                                   Jiří Malík 

 

Příspěvky zastupitelů 

http://www.rokytno.eu/


 
 

         Střípky z naší školy 
 
      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                        
          

Perníkový slavík 2015 - 

 

 

Stalo se již tradicí, že v naší škole oslavujeme příchod jara pěknými písničkami a hudbou. Radost z krásného 
ročního období je u nás mimo jiné spojená se zpíváním a soutěží Perníkový slavík. A proč zrovna tento název? 
Všichni víme, že slavík je symbolem krásného čistého zpěvu. A ten náš je perníkový proto, že toho nejlepšího 
umí upéct naše paní kuchařky a stojí za to si ho vyzpívat. Moc dobře totiž chutná.  
Pěvecké soutěže se účastní všechny děti. Nejdříve probíhá  třídní kolo, ze kterého jsou vybráni nejlepší 
zpěváčci a ti pak postupují do kola celoškolního. V tomto kole jsou děti zařazeny podle věku do dvou 
kategorií – do I. kategorie, ve které jsou mladší žáci od první do třetí třídy a do II. kategorie, která je 
zastoupena žáky čtvrté a páté třídy. 
V letošním roce postoupilo do celoškolního kola 17 zpěváčků – 10 v kategorii první a 7 v kategorii druhé. 
Všichni pilně trénovali, aby byli na školní finále dobře připraveni. Zvláště ti nejmladší se nemohli dočkat, 
protože vystoupí před celou školou, a to už je opravdu něco! 
V den soutěže 13. dubna jsme se všichni sešli v soutěžní místnosti, ve které nechyběly hudební nástroje a 
obrázky písniček. Do lavic usedla odborná porota složená z učitelů a dvou žáků 5. třídy. Program zahájili 
žáci 2. a 3. třídy společným zpěvem pěkné lidové písně a prvňáčci pokračovali flétnovým koncertem. Poté se 
všichni rozezpívali za doprovodu kytary a houslí a konečně došlo na sólová vystoupení všech soutěžících. 
Porota bedlivě poslouchala a spravedlivě hodnotila. Sem tam sice bylo slyšet nějaký rozechvělý hlásek nebo 
zatoulaný tón, ale všichni „slavíci“ si vysloužili potlesk publika. To potom v  anketě Cena diváků vybralo 
dva nejoblíbenější zpěváky - Miroslava Taška a Sáru Tomáškovou. Před závěrečnou poradou poroty vystoupily 
ještě Eliška, Sára a Maruška z 5. třídy se španělskou písní E mi mundo. 
 A jak to nakonec celé dopadlo? 
Zde jsou výsledky: 
I. kategorie        
1. místo Alžběta Tučková (1. tř.) 
2. místo Linda Kadavá (2. tř.) 
3. místo Miroslav Tašek (1. tř.) 
II. kategorie       
1. místo Anna Tučková (4. tř.) 
2. místo Maria Nooman Dominika (5. tř.) 
3. místo Sára Tomášková (5. tř.) 
Na závěr mohu s radostí říci, že celá soutěž proběhla v klidné přátelské atmosféře, všichni soutěžící i 
publikum byli sladce odměněni a závěrečná písnička s kytarou byla hodně veselá. Těšíme se na další ročník!   
                                                                             Mgr. Štěpánka mATĚJKOVÁ 
 

Matematický klokan 
 
Již tradičně se žáci 2.až 5.ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan 2015. 
Žáci 2.a 3.ročníku soutěžili v kategorii Cvrček. Mohli získat maximum 90 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli byli 
Adam Smrčka (2.ročník, 69 bodů), Zuzana Karlíková (2.ročník, 63 body), Jonáš Matuška (2.ročník, 59 bodů). 
Žáci 4.a 5.ročníku soutěžili v kategorii Klokánek. Maximálně mohli získat 120 bodů. 84 body obdržel Václav 
Hubač, Anna Tučková 72 body, Adam Suchánek 69 bodů. Všichni tři řešitelé jsou ze 4.ročníku. 
Průměr 2.+ 3.ročník – 44,66 (nepsala Schejbalová, Vyhnálková, Oliver Shejbal) 
Průměr 4.+ 5.ročník – 53,35  
Z Pardubicka se zúčastnilo kategorie Cvrček 1448 žáků. Adam Smrčka se umístil na 25.-34. místě, Zuzana 
Karlíková na 63.-73. místě, Jonáš Matuška na 104.-120. místě. 
1373 žáci řešili matematické úlohy z kategorie Klokánek. Václav Hubač se umístil na 34.-38. místě, Anička 
Tučková na 107.-122. místě, Adam Suchánek na 143.-157. místě. 
 

Neslyšící mezi námi 
(Zpracováno dle podkladů Elišky Moravcové a Terezy Formánkové.) 
 
Do školy k nám na návštěvu přišla paní Radka Shánělová s tlumočnicí Luckou. Paní Shánělová je neslyšící. 
Ukázala nám, jak vypadá její život. Víte, že i neslyšící ráno budí budík? Dají si ho pod polštář a ráno je 
probudí vibrace.   
Naučili jsme se pár znaků týkajících se rodiny, zvířat, barev. Lidé říkají, že neslyšící používají znakovou 
řeč, ale správný název je český znakový jazyk. Nenajdete v něm však znak např. pro chameleona. Ale nevadí, 
protože můžete sdělit, že zvíře mění barvu, každé oko se mu může dívat jinam. Paní Shánělová s námi hrála i 
hry. 
Moc se mi to líbilo.  Paní Shánělová přišla ve svém volném čase a nic nechtěla. Děkujeme. 
 

Zápis do ZŠ a do MŠ 
 
K zápisu se dostavilo 12 dětí, z toho 5 dívek. Byl udělen 1 odklad školní docházky. V září by mělo usednout 
do školních lavic 10 prvňáčků, z toho 4 žáci bydlištěm spádově nepatří k Rokytnu.  
V mateřské škole se nám uvolní dík odchodu předškoláků do školy 13 míst. Nepřijaty byly 3 děti mladší 3 let 
narozené od prosince 2012 do září 2013.   
 



Jarní střípky ze školní družiny 
 
Využili jsme nabídky Ekocentra Paleta a pod vedením jeho zaměstnanců si děti vyráběly svíčky a ruční papír. 
Čarodějnice jsme strávili venku na hřišti v kouzelnických maskách. 
Nezapomněli jsme ani na maminky a ke květnovému svátku jsme jim vytvořili vázičky s kytičkami z různých 
materiálů. Nutno říci, že se dětem moc povedly. 
V průběhu roku jsme si stihli připravit i některé dobroty, mrkvovo-jablečný salát, kuskus s javorovým 
sirupem, nepečenou bábovku z ovoce a zakysané smetany, marcipánové figurky, pekli jsme cookies, cukroví, 
masopustní bobíky a samozřejmě také letní koktejly z ovoce.  
Závěr roku se chystáme zakončit Mezinárodním dnem dětí, který se letos ponese v duchu přání dětí samotných a 
samozřejmě končíme přáním krásných prázdnin, na které se už jistě všichni moc těší. 
                                                                                    Bc. Marcela Žaloudková 
 

 

Střípky z MŠ 
 
Po mírné zimě, v které jsme si moc sněhu neužili, přišlo jaro. 
K jaru patří probouzející se příroda. Na vycházkách děti ze třídy Berušek pozorovaly první známky jara. 
Sněženky, petrklíče, pupeny na stromech, rašící trávu. Poslouchaly hlasy ptáků, bzučení včel, kvákání žab u 
rybníka. 
Děti sely  do kelímků s hlínou semínka ječmene. Pravidelně je zalévaly, pozorovaly jejich klíčení a růst. 
Také poznávaly vůně některých bylinek. 
Během jarních měsíců se Berušky seznamovaly s domácími zvířaty, jejich mláďaty, užitkem pro člověka. 
Vyzkoušely si sólový zpěv při pěvecké přehlídce Perníkový slavík. Seznámily se s tradicí Velikonoc, pálením 
čarodějnic, Svátkem matek. 
Do prázdnin už zbývá jenom měsíc. A na děti čeká ještě spousta zážitků. 
                                                                                        Bc. Alice Trojanová 
 
Čas strávený v MŠ mají děti zpestřený různými akcemi, které prolínají mateřskou i základní školou. Každý 
měsíc je to divadelní nebo hudební představení. Posledním zvlášť vydařeným pořadem bylo Muzikohraní. Děti 
nejen viděly a slyšely mnoho hudebních nástrojů, ale také si na ně zahrály. Každý už také ví, který 
z nástrojů by chtěl mít doma. Nejvíc zájemců je o ptačí píšťalku a píšťalku – koncovku. 
Tradicí se staly výchovně vzdělávací programy Ekocentra Paleta. Využíváme možnosti objednat si programy dle 
nabízených témat. Z důvodů ekonomických probíhá souběžně program i v základní škole. Vybrané programy 
doplňují naši výchovně vzdělávací práci. Například Případ kompost děti zaujal natolik, že v dalších dnech 
zkoumaly, které živočichy najdou v půdě na školní zahradě. 
Několikrát do roka pořádáme akce pro rodiče s dětmi, z posledních to je Velikonoční tvoření a Zábavné 
odpoledne. 
Skupina dětí vystoupila s kulturním programem na Vítání miminek na OÚ. 
Velkou a dětmi netrpělivě očekávanou akcí je vždy školní výlet. Letos jsme se vydali do muzea na Veselém 
Kopci poznávat, jak se žilo dříve. 
Paní průvodkyně nás nejprve zavedla na statek z Mokré Lhoty a do mlýna. Po obědě jsme si prohlédli další 
stavby. Každý si našel to, co ho nejvíc zaujalo: někoho mlýn, vodní  pila, včelín, stroje, ovce a jiného 
třeba nápisy na strojích, protože si mohl procvičit čtení. 
Většina dětí by se na Veselý Kopec ráda vrátila, aby si mohli lépe prohlédnout např. sekernickou dílnu, 
studnu, vodní olejnu, loutkářskou maringotku, hasičskou stříkačku nebo postroj na zvířata. Téměř všechny 
zaujal parní stroj – předchůdce dnešního traktoru. 
A co by děti chtěly dělat, kdyby v této době žily? 
Toník by chtěl být mlynářem, Kájovi by se líbilo jezdit s pluhem, který  drží v ruce a někdo ho táhne, Máťa 
s Adélkou by chodili pozorovat koláře při práci, Rozárka by chtěla vidět, jak koně tahali stroje na poli.  
A v tu chvíli Tobiho napadlo, že tenkrát vlastně nemuseli pole hnojit, protože to přece koně dělali hned při 
práci. 
Byl to hezký výlet. Vyšlo nám počasí a děti byly skvělé. Každý si  domů odnesl kromě nových zážitků také 
letáčky jako inspiraci na výlet s rodiči. 
                                                                                          Milada Reinberková 
 
 

Jak jsme ve škole pekli kváskový chleba 
 
Místní školní družina je vybavena i kuchyňkou, ve které občas žáčci společně s paní vychovatelkou pronikají 
do kulinářského umění a získávají nové poznatky z oblasti zdravé výživy. V sobotu bývá kuchyňka prázdná, ale 
odpoledne 7. března se zde sešlo 12 zájemců o pečení kváskového chleba. Mezi účastníky kurzu pečení byli i 
dva muži. Lektorkou byla výživová poradkyně Mgr. Marta Hubačová. Přítomní se seznámili s různými možnostmi 
pečení chleba doma, se současnou úrovni průmyslově zpracovávaného chleba a získali informace o výživových 
rozdílech mezi kváskem a kvasnicemi. Společně si připravili kvalitní žitný kvásek, který si spolu 
s chlebovou žitnou moukou (která je k dostání v místním obchodě) a podrobným návodem na pečení kváskového 
chleba odnesli domů. Během odpoledne si účastníci kurzu ozkoušeli nejen přípravu a kynutí kvásku, ale i 
celou přípravu kvalitního těsta a nechyběla ani závěrečná ochutnávka čerstvě upečeného kváskového těsta. 
Závěrem bych ještě chtěla poděkovat nejen lektorce kurzu paní Hubačové, ale i vedení školy, které kurzy a 
přednášky z oblasti zdravé výživy v Rokytně organizují. 
                                                                                        Božena Blažková 
 
 
 



Co o nás napsali v regionálním tisku 

 
 
 
 
 



Projekt Regenerace zahrady MŠ Rokytno 
 
 
 
 
 
 
Jistě jste si všimli, že se již školní zahrada začíná před očima proměňovat. Došlo k zarovnání terénu, 
k odvodnění, k výsadbě vzrostlých stromů, je založena bylinková zahrádka. Hlavní část prací je směřována na 
prázdniny. Průběh realizace v sobě skrývá řešení nepředpokládaných situací, problémů. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat rodičům a zřizovateli, kteří aktivně pomohli radou, službou či prací při jejich vyřešení. 
V následujícím školním roce začnou děti zahradu využívat a již se těšíme na spolupráci se složkami a lidmi, 
kteří nám přislíbili spolupráci. 
 

Projekt Zabezpečená škola 
 

Vzhledem k tomu, že nesplňujeme minimální standard bezpečnosti dle Metodického doporučení k bezpečnosti 
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ani nemáme dostatek finančních zdrojů k jeho 
naplnění, rozhodli jsme se zapojit do vyhlášeného dotačního programu MŠMT „Podpora zabezpečení škol a 
školských zařízení“. 
Ředitelka školy s výše uvedenou problematikou seznámila členy školské rady. Dvakrát se sešla se členy rady 
obce, předala jim potřebné informace. Vypracovala projekt Zabezpečená škola a před odesláním seznámila 
zřizovatele s jeho zněním. 
Cílem projektu je zajistit účinnost technických prostředků chránících bezpečnost budov – technické 
zabezpečení vstupu do budov v návaznosti na bezpečný způsob příchodu a odchodu a na zabezpečovací prvky ve 
škole prostřednictvím: 
A) instalace mechanických zábran (dveří odpovídajících stávajícím normám),  
B) nainstalování bezpečnostních systémů kontroly vstupu (elektronický vrátný, sety video telefonů ke vstupu 
do mateřské školy, ke vstupu do budovy školní družiny, sada audio telefonů v budově základní školy),  
C) funkčního venkovního osvětlení vstupů a přístupových cest ovládaného pohybovým čidlem – nad vchodové 
dveře do MŠ, u vchodových dveří do ZŠ. 
 

Podrobný rozpočet projektu   
  
 

Náklady na projekt / druh výdajů Celkový rozpočet Požadovaná dotace  
Celkem 121 012,46 96 012,46 
Materiální náklady - celkem 83 900,86 83 900,86 

 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
(v ceně do 40 000 Kč) 

79 573,00 79 573,00 

ostatní materiál 4 327,86 4 327,86 
Nemateriální náklady - celkem 37 111,60 12 111,60 
 ostatní – služby 34 740,00 9 740,00 
Materiální + nemateriální náklady celkem 121 012,46 96 012,46 

 
Dotace škole nemusí být poskytnuta nebo může být poskytnuta až do výše 100% požadované částky. Záleží na 
rozhodnutí výběrové komise MŠMT, která bude posuzovat předložený projekt. Výsledky se dozvíme v průběhu 2. 
čtvrtletí roku 2015. 
 

Již tradičně byla naše škola zapojena po celý školní rok do projektu Ovoce do škol, kdy žáci získávali 
několikrát v měsíci ovoce nebo zeleninu ke svačině zdarma. Paralelně probíhal i projekt Školní mléko. 
Zájemci z řad žáků si mohli koupit mléko nebo mléčné výrobky za zvýhodněnou cenu.  
 

Poprvé jsme celý školní rok byli zapojeni do projektu Papír za papír. Od 9.4.2014 do 7.4.2015 jsme i díky 
vám nastřádali 3465kg papíru. Za získané kredity jsme pro následující školní rok pro žáky vybrali 1980 
kreslících čtvrtek, čímž jsme vám zpětně ušetřili peníze za nákup pomůcek. 
 

V průběhu celého školního roku žáci od 1.do 5. ročníku byli zapojeni do školního projektu Naši sousedé. 
Cílem projektu bylo získání zájmu dětí o prostředí, ve kterém žijí, nabytí základních vědomostí. Výsledkem 
byly realizované drobné třídní projekty. Prvňáci obdivovali prostřednictvím kritického čtení, psaní život 
motýlů, luční kobylky, lípy srdčité atd. Je s podivem, že téměř všichni dokáží rozpoznat a správně 
pojmenovat rodovým i druhovým názvem 22 rostlin a 28 živočichů. Žáci z vyšších tříd si získávali a 
zpracovávali informace z encyklopedií a internetu. V 5. ročníku by nás měli opouštět žáci, kteří dokáží 
určit a pojmenovat kolem 150 rostlin a živočichů.  
 

Poděkování školské radě 
Touto cestou bych chtěla poděkovat členům školské rady, kterým končí jejich volební období. Děkuji za zájem, 
za podněty, za práci, upřímnost, vstřícnost, za loajalitu ke škole. Členové školské rady mimo jiné 
iniciovali regeneraci školní zahrady nebo předali požadavek vás, rodičů, o bezhotovostní platbě stravného. 
V září 2015 proběhnou nové volby. Už nyní můžete přemýšlet, koho z rodičů navrhnete za kandidáta. Navrhnout 
můžete kohokoliv z rodičů (nezáleží, zda byli nebo nebyli členy školské rady), navrhnout můžete i sami sebe. 
Další dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy za učitele si zvolí pedagogičtí pracovníci. 
 

Poděkování rodičům dětí, žáků 
Děkujeme všem, kteří našli odvahu a chuť řešit i drobné vyskytnuvší se problémy ve spolupráci se školou, 
s pedagogickými pracovníky. Vážíme si toho. Vždy hledáme cestu k řešení, kterou mnohdy nacházíme již 
v průběhu komunikace s vámi. Jak vy, rodiče, vidíte školu, se dozvíte z našich webových stránek. 
V aktualitách najdete zpracované výsledky dotazníku. Všem, kteří dotazník vrátili vyplněný do školy, ještě 
jednou děkuji. 



 
 
Na co se můžeme těšit do konce školního roku?  
Předškoláci se rozloučí s mateřskou školou. Žáci kromě uzavření klasifikace za školní rok 2014-2015 čeká 
školní výlet do Doudleb a žáky velmi oblíbený poslední školní týden. Skrývá v sobě úterní cvičení v přírodě 
spojené s postřehovým závodem. Ve středu žáci vymění tašku za kolo a helmu, aby si vyzkoušeli své 
cyklistické dovednosti formou jízdy zručnosti. Pan MUDr. Tuček žáky seznámí s první pomocí při úrazu a jak 
úrazům předcházet. Žáci si budou moci mnohé vyzkoušet i prakticky. Hasiči se pod vedením paní starostky 
pochlubí svými dovednostmi.  Ve čtvrtek nás čeká sportovní klání na tradiční školní olympiádě. Pak zbývá jen 
den věnovaný oslavě vysvědčení.  
A následující dny? Volno, vstávání dle vlastní chuti, tábory, babičky a dědové, dovolená s mámou a tátou, 
slunce, voda, radovánky, sportování, nové setkávání, odpočinek, … Nechť letní dny naplní vaše očekávání. 
 

                                                                                     Mgr. Olga Brousilová 
 
 
 
 
 
 

 
 

Po dlouhé odmlce se vám prostřednictvím 
Rokytenských novin hlásí sportovní týmy hasičů. 
 

Letos opět naše 2 družstva (ženy, muži A) bojují  
o co nejlepší umístění v Lize pardubického okresu. 
Chlapci na tom nejsou v tabulce úplně nejlépe,    
po šesti závodech zahřívají 10.příčku, holky jsou 
na tom  o poznání lépe a momentálně jsou na druhém 
místě, před nimi je o šest bodů družstvo 
z Rohovládové Bělé.  
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Po šesti odběhnutých kolech vypadá tabulka 
v kategorii „ženy“ takto 

 
 
 
 
  
 
Letošní sezona jim vychází skvěle. Ani jedny 
závody nebyly bez jejich účasti na stupních 
vítězů. Na zatím posledních závodech LPO v Rábech 
vyhrály s osobním rekordem (17:01s).  
 

Z Rábů si ženy ale neodvezly pouze 1. místo 
z ligového závodu, ale podařilo se jim vyhrát     
i v pohárovce, stejně jako chlapům, kteří        
na zkrácenou trať zaběhli nádherný čas 14:80 s. 
Závody v Rábech tak byly za poslední dobu pro naše 
dvě družstva nejúspěšnější. 
Liga má nyní 2 měsíce prázdniny, ale závody 
nekončí. Už 20.června odjíždíme do Pšánek zkusit 
štěstí na extraligu a poměříme síly s těmi 
nejlepšími družstvy z celé České republiky. Držte 
nám palce a třeba se přijeďte podívat, podpora 
jistě potěší! 
 

Děkujeme všem, kteří naše snažení podporují        
a přispívají nám jak materiálně, tak finančně     
na naši činnost. I když se to nezdá, požární sport 
je finančně velmi náročný (sada hadic stojí 
24.000,-) a to nemluvím o vysokooktanovém benzínu 
do mašiny, atd, atd, atd... Děkujeme všem, co nás 
jezdíte podporovat na závody! Je příjemné vidět 
známé tváře a cítit podporu „za zády“! 
 

Za sportovní týmy SDH Rokytno  
                      Michaela (Trnková) Knížková 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
V kategorii „muži“ je situace následující 
(prvních 20 z celkových 33 zúčastněných družstev): 

 
Více na  www.lpo.estranky.cz  a  www.sdhrokytno.cz 

Požární sport 

http://www.lpo.estranky.cz/
http://www.sdhrokytno.cz/


 
 
 
 
    
       
                              
První soutěž v letošním roce pro nás byla 
„Rokytenská míle“. A právě proto, že je první 
soutěží, účast byla hojná, přijelo cca 250 dětí. 
Sluníčko nám krásně svítilo a organizace hasičů 
našeho sboru SDH Rokytno byla opět skvělá. 
Dne 25. dubna 2015 jsme odjeli soutěžit do 
Lipoltic. Soutěžilo družstvo mladších žáků. Celý 
den byl opět plný sluníčka a nálada mezi dětmi 
výborná. Jsou velice šikovní, umístili se         
na krásném 2. místě.  
V sobotu 23.května - „Okresní kolo hry Plamen“ 
v Pardubicích, 30.května - „Bukovinské hrátky“.  
Další dvě soutěže, kde jsme soutěžili. 
V sobotu 13.6.2015 jedeme, jako každý rok         
na „Festival přípravek“ do Břehů u Přelouče. 
Vystoupení našich nejmenších mladých hasičů začíná 
v 9.45 hod. Děti v převleku za malé čarodějnice a 
čaroděje budou zasahovat při hašení požáru. 
Poslední náš soutěžní den, kde proběhne vyhlášení 
naší celoroční práce, je neděle 21.června  ve 
Slepoticích. 
Dne 27.6.2015 odjíždíme na „Hasičské soustředění“ 
- bude to týden plný her a zábavy. 
Ráda bych poděkovala opět všem našim příznivcům. 
Dětem, že v hojném počtu dochází na naše schůzky, 
rodičům, Karlovi Kučerovi,  sboru SDH Rokytno, 
vlastně Vám všem, kteří nám pomáháte. 
                       Děkuji  Petra Vrbatová st. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KOMPOSTERY ( HMOTU Z KOMPOSTERU SI BUDU   
                               LIKVIDOVAT NA SVÉM POZEMKU)  
 
                  mám zájem o komposter, 
                  jehož pořízení bude 50 % dotováno  
 
 

                  mám zájem o komposter,  který si zaplatím 
 
                  mám zájem o komposter,  zdarma 
 
                  nemám zájem o komposter  
 

 
 

 

  
 

 

Obec Rokytno nabízí k pronájmu  bezbariérové byty      

v domě s pečovatelskou službou na adrese Rokytno 48.  
 

Byt lze pronajmout:    

-  nájemci  bytu,  který je senior nad 70 let 
    (nájemní smlouva bude uzavřena na dožití) 
 

-  nájemci bytu , který je závislý na pomoci jiné   

    fyzické   osoby - invalidní v I – IV stupni  
  (nájemní smlouva bude uzavřena nejdéle však na dobu 2  let,     

   nájemní smlouva bude prodloužena na  další 2 roky, pokud        

   nájemce dále splňuje podmínky pro nájem pečovat. bytu) 
 

-   nájemci  bytu,  

     který nesplňuje předcházející podmínky 
    (nájemní smlouva bude uzavřena od 1.10.2015 na 1  rok) 
 

Nájemce bytu nesmí mít k datu uzavření smlouvy          
ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný 

dům nebo byt a nesmí mít dluhy vůči obci.  
 

Nájemné v pronajímaných  jednopokojových bytech je 
cca 2400 Kč. K  nájemnému budou ještě připočteny 

poplatky spojené s užíváním bytu. 
 

Žádosti o pronájem lze zaslat na adresu Obecní úřad 

Rokytno,  Rokytno 21, 533 04 Sezemice, 
případně osobně předat v kanceláři Obecního úřadu, kde 

se dozvíte další informace ( tel. 466989128). 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
POPELNICE NA BIOODPAD O OBJEMU 140 L 
                                             ( VÝVOZ KAŽDÝ TÝDEN) 
 
 
              mám zájem o popelnici 
              ( cena za popelnici by byla v roce 2015 
                                  1300 Kč / za půl roku) 
              nemám zájem o popelnici  
 
 
 

Rokytenské noviny vydává v Rokytně  Obec Rokytno,  IČO  274178 , vychází  jako občasník, číslo červen  2015  vyšlo 12 .6. 2015  registrační číslo MK ČR E 11467 

 

  

        Mladí hasiči 

zde     odstřihněte 

  

       Nabídka nájmu bytů 

ANKETNÍ LÍSTEK 

 

Anketa je anonymní ,   zjišťujeme pouze zájem o likvidaci odpadů. 
Zvolenou možnost označte křížkem v rámečku, můžete označit i více možností. 
Vyplněný anketní lístek vhoďte,  prosíme,  do obecních  schránek .                                           Děkujeme za Váš názor. 
 


