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Příjemné prožití svátků vánočních, 

v novém roce 2016 hlavně zdraví, 

štěstí a pohodu  Vám  přejí 

                        zastupitelé Obce Rokytno   

                       a  obecní úřad   

                                  

            

 
 
 
 
 
 

  Vánoční  zpívání 



 

 

 

 
Přiblížil se konec roku, a to je vždy 
příležitost ke krátkému zamyšlení nad tím, co 
nám tento rok přinesl, co se nám povedlo a 
nepovedlo a co nás čeká v roce následujícím. 
Dlouho jsem přemýšlela o obsahu tohoto článku. 
Vypisovat, co vše je po našich vesnicích nového 
nechci, jelikož Vy sami se můžete podívat. Kdo 
chce vidět vidí, kdo nechce neuvidí. Život 
v našich obcích vnímám po roce starostování jako 
velice pohodový a klidný. Pokud nastane 
jakýkoliv problém, vždy přijdete a snažíme se 
společnými silami problémy řešit. 
Velice si vážím všech chvilek, kdy se sejdeme, 
na kterékoliv akci a můžeme si společně 
popovídat a odpočinout si od všedních starostí. 
Příležitostí během roku máme mnoho. Děvčata 
z kulturní komise chystají jednu akci za druhou, 
„Spolky“ vedené v našich obcích jsou vždy 
nápomocny. 
Přiblížil se konec roku………  Ráda bych poděkovala 
všem, kteří se aktivně zapojují do života našich 
obcí (FC Diko Rokytno, HC Rokytno, MS Smrčiny, 
Oddíl stolního tenisu neregistrovaných hráčů 
Rokytno, SDH Rokytno, Spolek Pohoda, Svaz 
důchodců Rokytno, Bowling klub Rokytno). 
Poděkování patří všem zaměstnancům, jak 
z administrativní části, tak i technické. 
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým       
i celého zastupitelstva radostné prožití 
vánočních svátků, splnění Vašich přání a v roce 
2016 hlavně pevné zdraví a úsměv na tváři. 
                        Vrbatová Petra 
 
 

 

 
 

Výpis z usnesení obecního zastupitelstva 
obce Rokytno č.8/2015 ze dne 24.9. 2015 

 
1) Zastupitelstvo obce schvaluje program 

zasedání. 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu p. J.Fouska a p. M.Kamenického. 

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období              

4) Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej 
pozemků v k. ú. Rokytno a v obci Rokytno: 
1516/11, 1516/29, 1516/86, 1516/47, 
1516/51, 1516/158, 1516/189, 1516/244, 
1516/30, 1516/233, 1516/239, 1516/247, 
1516/87, 1516/100, 1516/69, 1516/72, 
1516/151, 1516/13, 1516/230, 1516/240, 
1516/238 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, se sídlem  
Na Pankráci 546/56, Praha 4, za celkovou 
cenu 2.424.575 Kč. Vyvěšeno 10.8.2015, 
sejmuto 26.8.2015.          

5) Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu o 
přeložkách pozemních komunikací souvislosti 
se stavbou „Rychlostní komunikace R 35 
Opatovice – Časy“mezi Obcí Rokytno a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.  

6) Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu  
o přeložce SO 432 veřejné osvětlení obec  
Rokytno v km 11.7 v souvislosti se stavbou 
„Rychlostní komunikace R 35 Opatovice – 
Časy“ mezi Obcí Rokytno a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR. 
 

7) Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu  
o právu provést stavbu na pozemcích obce   
Rokytno v souvislosti se stavbou 
„Rychlostní komunikace R 35 Opatovice – 
Časy“ mezi Obcí Rokytno a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR.  
 

8) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu   
o uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-2005209/VB/2 Rokytno 
p. č. 125/2 – Zelená – přípojka kNN“. Jedná 
se o smlouvu mezi ČEZ Distribuce, a.s. 
IČ 24729035 a Obcí Rokytno.  
 

9) Obecní zastupitelstvo mění usnesení číslo 
4/05/2015. Nové znění usnesení: Obecní 
zastupitelstvo schvaluje prodej dílu „a“ 
z pozemku parc. č.1123/159 v k. ú. Rokytno 
o výměře  103 m2  HK a MK cenu 35,- Kč/m2. 

    Žádost splňuje podmínky § 39 zákona       
    128/2000 Sb. Vyvěšeno: 9.6.2015, sejmuto     
    24.6.2015. 
 

10)  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
A. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
Obce Rokytno. 
B. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
Svazku Obcí Rokytno – Chvojenec. 
 

11)  Obecní zastupitelstvo souhlasí 
s objednáním kamer, které budou hrazeny 
částečně z dotace pro Svazek obcí Loučná 
(předpokládaná cena 66.733 Kč, dotace 
37.500 Kč, podíl obce 29.233 Kč). 
 

Výpis z usnesení obecního 
zastupitelstva obce Rokytno č.9/2015 

ze dne 22. 10. 2015 
 

1) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
program zasedání. 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu p. J. Malíka a pí. H. Procházkovou. 

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se o 
jednání ze dne 10. 9.2015. 

4) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hospodaření obce k 30. 9. 2015. 

5) Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 5/2015 k 22. 10. 2015 

Příjmy celkem:    111 000,-Kč. 

Výdaje celkem:    111 000,-Kč. 

Financování:   0,-Kč. 

6) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Směnu 
pozemků v k. ú. Rokytno“. Obec Rokytno 
směňuje pozemek p. č. 73/2 o výměře 407 m2 
a pozemek p. č. 1123/222 o výměře 294 m2 za 
pozemek p. č. 74/8 o výměře 701 m2, který 
je ve spoluvlastnictví JM, JM, JF. Pozemek 
1123/222 vznikl oddělením z pozemku 
p. č. 1123/66 a pozemek p. č. 74/8 vznikl 
oddělením z pozemku p. č. 74/1, oba pozemky 
vznikly na základě GP číslo 623-17/2015 
vypracovaného firmou Geoplán spol s.r.o. 

Slovo starostky 

O  čem se jednalo 



Pardubice. Směna splňuje podmínky § 39 
zákona 128/2000 Sb. 

Vyvěšeno:7. 10. 2015 Sejmuto: 23. 10. 2015 
 

7) Obecní zastupitelstvo schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu s Městem Pardubice. 
Město Pardubice se zavazuje vykonávat 
namísto obce Rokytno přenesenou působnost 
na úseku projednávání přestupků. 

8) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemků v k. ú. Rokytno a v obci Rokytno: 
1516/11, 1516/29, 1516/86, 1516/47, 
1516/51, 1516/158, 1516/189, 1516/244, 
1516/30, 1516/233, 1516/239, 1516/247, 
1516/87, 1516/100, 1516/69, 1516/72, 
1516/151, 1516/13, 1516/230, 1516/240, 
1516/238 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, se sídlem  
Na Pankráci 546/56, Praha 4, za celkovou 
cenu 2.424.575 Kč. Nedílnou součástí 
smluvní dokumentace budou zápisy ze schůzek 
jednání mezi obcí a ŘSD, zavazující ŘSD ke 
splnění dodatečných požadavků ze strany 
obce. Vyvěšeno:10.8.2015 Sejmuto: 26.8.2015 

9) Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu    
o přeložkách pozemních komunikací 
souvislosti se stavbou „Rychlostní 
komunikace R 35 Opatovice – Časy“ mezi Obcí 
Rokytno a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 
Nedílnou součástí smluvní dokumentace budou 
zápisy ze schůzek jednání mezi obcí a ŘSD, 
zavazující ŘSD ke splnění dodatečných 
požadavků ze strany obce. 

10) Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu    
o přeložce SO 432 veřejné osvětlení obec  
Rokytno v km 11.7 v souvislosti se stavbou 
„Rychlostní komunikace R 35 Opatovice –  
Časy“ mezi Obcí Rokytno a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR. Nedílnou součástí 
smluvní dokumentace budou zápisy ze schůzek 
jednání mezi obcí a ŘSD, zavazující ŘSD ke 
splnění dodatečných požadavků ze strany 
obce. 

11) Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu    
o právu provést stavbu na pozemcích obce 
Rokytno v souvislosti se stavbou 
„Rychlostní komunikace R 35 Opatovice – 
Časy“ mezi Obcí Rokytno a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR. Nedílnou součástí  
smluvní dokumentace budou zápisy ze  
schůzek jednání mezi obcí a ŘSD, zavazující 
ŘSD ke splnění dodatečných požadavků ze 
strany obce. 

12)  Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu 
s Pardubickým krajem „Smlouvu o poskytnutí 
finanční podpory na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Pardubického kraje“. 

13) Obecní zastupitelstvo schvaluje těžbu a 
prodej dřeva v obecním lese. Vytěžené dřevo 
odprodáme za cenu obvyklou Lesnímu družstvu 
Vysoké Chvojno. 

14) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu o likvidaci komunálního odpadu 
z Obce Rokytno. 

15) Obecní zastupitelstvo souhlasí s dělením a 
následným odprodejem části pozemku p.č. 
683/5 v k.ú. Rokytno M a LR.  

 

Výpis z usnesení obecního zastupitelstva 
obce Rokytno č. 10/2015 
ze dne 26.11.2015 

 

1)  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program 
zasedání. 

 

2)  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zájem 
pana M. Touše o pronájem hospody v Bohumilči. 

 

3)  Obecní zastupitelstvo souhlasí se spoluprácí 
s TJ Sokol Chvojenec - umístění reklamy 
„Výstava autíček“, na sportovním hřišti        
ve Chvojenci, příspěvkem 10 000 Kč pro rok 
2016. 

 

4)  Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
pí. M. Tučkovou a p. J. Fouska.                     
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání ze 
dne 12. 10. 2015. 

 

5)  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtové 
opatření“ č.6/2015 k 26. 11. 2015.                          
  Příjmy celkem:        0,-Kč. 

         Výdaje celkem:       0,-Kč. 
         Úpravy se týkají pouze výdajů. 
 

6) Obecní zastupitelstvo schvaluje členy do komise 
na výběr dodavatele stavby chodníků: Bulíček 
Jaromír, Blažek Václav, Malík Jiří. 

 

Výpis z usnesení obecního zastupitelstva 
obce Rokytno č. 11/2015 
ze dne 17.12.2015 

 
1) Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 
 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. H Zbudilovou a p. A Ledera  

 

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. 

 

4)  Obecní zastupitelstvo  schvaluje 
       rozpočtové opatření č. 7/2015 k 17.12.2015 

   příjmy celkem: 26250,-Kč. 
   výdaje celkem: 26250,-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. 2015. 
 

5) Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet    
obce Rokytno  na rok 2016  
Příjmy celkem:        13.606.100  Kč 
Výdaje celkem:        12.328.700  Kč  
Saldo hospodaření:     1.277.400  Kč 
Financování: 
Splátky půjček:        1.277.400 Kč 
 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek     
    pro příspěvkovou organizaci Základní škola a  
    mateřská škola Rokytno, okres Pardubice 

                                      800.000,- Kč 

6) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu    
   o činnosti kontrolního výboru, finančního    
   výboru a kulturní komise. 
 

7) Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně   
   závaznou vyhlášku 1/2015 o stanovení systému   
   shromažďování, sběru, přepravy, třídění,    
   využívání a odstraňování komunálních odpadů   
   na území obce Rokytno, včetně systému   
   nakládání se stavebním odpadem. 



8) Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně    
 závaznou vyhlášku číslo 2/2015 o místním     
 poplatku za provoz systému shromažďování,  
 sběru, přepravy, třídění využívání a  
 odstraňování komunálního odpadu.Na základě  
 předložených výpočtů je poplatek  stanoven  
 od 1.1.2016 ve výši 550,- Kč na osobu/rok. 

 

9) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí     
 jednání rady obce Rokytno ohledně výše    
 nájmů v administrativní budově. 

 

10) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí     
    jednání rady obce Rokytno ohledně   
    pronajímaných pozemků – Smlouvy o výpůjčce. 
 

11) Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem 
    domu Bohumileč čp. 50 – hospoda. Nový    
    nájemce je p. Martin Touš. 

 

12) Obecní zastupitelstvo schvaluje    
    měsíční odměny neuvolněným zastupitelům   
    od 1.1.2016 ve výši: 
     Zastupitel                     390 Kč 
     Předseda finančního výboru     910 Kč 
     Předseda kontrolního výboru    450 Kč 
     Předseda kulturní komise       910 Kč 
     Člen rady                     1100 Kč 
     Místostarosta                 9040 Kč 
     Odměna neuvolněného  člena zastupitelstva    
     se za jednotlivé funkce sčítá. 
 

13)  Obecní zastupitelstvo schvaluje termíny     
    jednání rady a zastupitelstva v roce 2016.   
    Rada: 14.1., 11.2., 10.3., 14.4., 12.5,  
    9.6., 8.9., 6.10., 10.11., 8.12. 
    Zastupitelstvo: 28.1., 25.2., 24.3., 28.4.,   
    26.5., 23.6., 22.9., 20.10., 24.11., 15.12. 
    Rada obce Rokytno o velkých prázdninách   
    (červenec, srpen), bude zasedat dle potřeby. 
 

14) Obecní zastupitelstvo schvaluje  plán   
    financování  obnovy vodovodů a   
    kanalizací na rok 2016. 
 

15) Obecní zastupitelstvo schvaluje plán   
    účetních odpisů rok 2016. 

 

 
 

Finanční úřad oznamuje, že každoroční platbu daně 
z nemovitých věcí lze platit prostřednictvím SIPO.  
Přihlášení k placení daně prostřednictvím SIPO   
na zdaňovací období roku 2016 je možné           
do 31.1.2016. Následující roky, i kdyby došlo     
ke změněn výše daně, proběhne placení přes SIPO 
pro Vás zcela automaticky. Formulář „Oznámení 
k platbě z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ 
najdete na podatelnách FU nebo                     
na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové 
tiskopisy.  

 

 

 

    Obec Rokytno má Veřejnoprávní smlouvu 
s městem Sezemice. Smluvní strany uzavřely 
veřejnoprávní smlouvu, na základě níž se 
dohodli, že Městská policie Sezemice bude 
vykonávat úkoly při zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku na území obce 
Rokytno.  
    V případě komplikací volejte, prosím,          
na telefoní číslo – 602 413 250. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Příjmy Schválený rozpočet 

Daňové příjmy 8 988 400 Kč 

Nedaňové příjmy 1 480 000 Kč 

Kapitálové příjmy 2 638 000 Kč 

Dotace 499 500 Kč 

Příjmy celkem 13 606 100 

Výdaje Schválený rozpočet 

Zemědělství a lesní hospodářství 55 600 Kč 

Doprava – silnice, chodníky 1 409 000 Kč 

Vodní toky a odpadní vody 2 711 000 Kč 

Vzdělávání - školství 802 500 Kč 

Kultura a zájmová činnost 408 100 Kč 

Bydlení, komunální služby,územní rozvoj 3 360 400 Kč 

Ochrana životního prostředí,odpady,zeleň 965 000 Kč 

Sociální péče a pomoc 32 000 Kč 

Bezpečnost a veřejný pořádek,ochrana obyv. 126 000 Kč 

Požární ochrana 174 100 Kč 

Územní samospráva 2 285 000 Kč 

Celkem výdaje 12 328 700 
    

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 13 606 100 
 

        

  
 
 
 
 
Kontakty  
Zápisy ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce 
Rokytno máme vyvěšeny na internetových 
stránkách naší obce – www.rokytno.eu, 
popřípadě jsou zápisy uloženy a připraveny 
k nahlédnutí na Obecním úřadě v Rokytně. 
  
Obecní úřad Rokytno, Rokytno 21  
telefony 466 989 128, 
602 435 122 , 724 180 927 , 773 005 182           
Email: urad@rokytno.eu Webové stránkywww.rokytno.eu 

     

 

   

   Obecní úřad 

       Rokytno 

 

   úřední hodiny 

Den Hodina 

Pondělí 7 - 12 13 - 17 

Úterý nejsou úřední hodiny 

Středa 7 - 12 13 - 17 

Čtvrtek nejsou úřední hodiny 

Pátek 7 – 12 
 

 

Obecní úřad Rokytno oznamuje, změnu  
  úředních hodin od 28.12. 2015 do 31.12.2015 

Pondělí   28.12.2015 7 - 12 13 -  17 

Úterý     29.12.2015 7 - 12 13 – 15.30 

Středa    30.12.2015 nejsou úřední hodiny  

Čtvrtek   31.12.2015 nejsou úřední hodiny 

 
 

 

 

Rozpočet obce Rokytno  
na rok 2016 

 

Oznámení 

 

 Platba daně z nemovitostí  

 

 Městská policie 

http://www.financnisprava.cz/
http://www.rokytno.eu/
http://www.rokytno.eu/


 

  

 
 

 
 
   Po zhodnocení nákladů na provoz čistírny 
odpadních vod a údržbu jímek tlakové kanalizace  
v roce 2015 jsme nuceni změnit cenu stočného    
na rok 2016.  
Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec, 
která zasedala dne 16.12.2015,  schválila cenu 
stočného pro rok 2016   na 25,22 Kč za m3. A 
jelikož se Svazek obcí Rokytno – Chvojenec stal 
plátcem DPH, musíme ještě k této částce 
připočítat 15% DPH , takže výsledná cena za 1 m3 

je 29 Kč. Kalkulace ceny stočného je 
k nahlédnutí na obecním úřadě. 
Výše stočného je 1015 Kč na osobu a rok.  
Částka 1015 Kč na osobu  je stanovena vynásobením 
průměrné spotřeby (stanovené na základě 
vyhlášky) 35 m3 na osobu a cenou stočného za 1 m3 

ve výši 29 Kč.   
Složenky ani výzvy na platbu v roce 2016 Vám 
opět zasílat nebudeme.  
  Stočné máte povinnost platit dle smlouvy 
včetně dodatku.  
 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 1015 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, vlhčené 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. 
 

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

Představenstvo Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na svém 

jednání dne 23. 11. 2015 schválilo cenu pro vodné a stočné 

platné od 1. 1. 2016. 

Cena stočného zůstává stejná i na rok 2016 a cena vodného 

bude navýšena o 1,70Kč. tj. :  

vodné    32,09 Kč  + 4,81 Kč ( 15% DPH)  =    36,90 Kč  

stočné    38,96 Kč +  5,84 Kč ( 15% DPH)   =  44,80 Kč  

   

 
 
Na připravované stavbě kanalizace v Bohumilči   
probíhá rozhodnutí o umístění stavby. V lednu 
bude požádáno o stavební povolení. Následně bude 
požádáno o dotaci. 
Začátek výstavby kanalizace v Bohumilči 
předpokládáme  začátkem roku 2017. Vše záleží  
na termínu vyhlášení dotačních titulů a 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 
 
 
 
 
 
    V Obci Rokytno platí „ Obecně závazná vyhláška 
č.1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků 
fondu oprav a modernizace  bytového fondu“ 
 

Tato vyhláška upravuje pravidla pro poskytování 
půjček na opravy a modernizaci bytů a domů 
v Rokytně.    
Podávat žádosti o půjčky lze celoročně (tiskopis 
žádosti o půjčku je k dostání na obecním úřadě 
v Rokytně a nebo na stránkách www.rokytno.eu 
v horní záložce Formuláře).  
 

1, Půjčka je schválena na následujícím zasedání 
zastupitelstva  (schází se většinou 5 x do roka).  
2, Potom je  sepsána smlouva o půjčce. ( 2 
ručitelé) 
3, Půjčka má splatnost 3 roky a roční úrok je 4 %. 
4, Půjčka se splácí  rovnoměrně měsíčními 
splátkami. 
5, Peníze se čerpají do konce kalendářního roku. 
6, Splácet se půjčka začíná v lednu roku 
následujícího 
 

  Z fondu  oprav a modernizace se  poskytují  
půjčky  na  tyto  účely : 
   

účel úrok maxim.  Kč 

Obnova střechy (krytina i konstrukce) 4% 50 000 

Instalace topení včetně kotle ÚT 4% 50 000 

Izolace domu proti spodní vodě 4% 50 000 

Obnova fasády domu ( i oplechování) 4% 50 000 

Zateplení obvodového pláště domu 4% 50 000 

Vybudování WC, koupelny v bytě 4% 50 000 

Výměna oken a vchodových dveří 4% 50 000 

         
 
 

 

 
 
Vážení čtenáři, přeji krásné vánoční svátky, 
mnoho štěstí a úspěchů v roce 2016 a těším se 
opět na setkání s vámi v Místní lidové knihovně 
nad stránkami nových knih časopisy ( 100+1, 
Instinkt, Praktická žena - Kreativ, Zahrádkář, 
Seniorrevue) 
Knihovna je otevřena každé úterý od 15-18 hodin. 
                         Trojanová Olga 
 
 

 

 Tlaková kanalizace 
    v roce 2016 
 

 

Kanalizace Bohumileč 
 

 

 Oznámení VAK 

Půjčky na obnovu 
bytového fondu 

  Knihovna 

http://www.rokytno.eu/


 
 

 
 
 
 
 

    Skutečnost – komunální odpad 
Během roku jsme monitorovali nejen my, ale i 
Služby města Pardubic svoz komunálního odpadu 
v našich obcích. Na jednáních obecního 
zastupitelstva jsme diskutovali o různých 
variantách ohledně svozu a platby za komunální 
odpad.                                                         
 Stávající stav smluvní: Platba za komunální 
odpad je v naší obci 450,- za osobu přihlášenou 
k trvalému pobytu. Komunální odpad nám sváží 
firma - Služby města Pardubic Odpady a.s. Naše 
smlouva zní – vývoz nádob na TKO – objem 120 l. 
– 230 ks, objem 240 l. – 12 ks. V den vývozu by 
měli hoši ze služeb vysypat tento počet popelnic 
v našich obcích – Bohumileč, Drahoš, Rokytno, 
Zástava. 
Stávající stav v den sběru nádob na TKO. Platba 
za odpad je v naší obci 450.- za osobu 
přihlášenou k trvalému pobytu. Komunální odpad 
nám sváží firma – Služby města Pardubic  Odpady 
a.s. V tento den nám hoši vyvezou všechny 
přistavěné popelnice, pytle, krabice a kupičky 
připravené u nádob.  
V měsíci září nám hoši při vývozu spočítali 
počet nádob na TKO. Dne 14.9.2015 jsme měli 
přistavených 392 nádob o objemu 120 l a 25 nádob 
o objemu 240 l. Je samozřejmostí, že se tato 
skutečnost nelíbila svozové firmě. 
Nastal problém, který musíme řešit…. 
Skutečnost: Ne každý žijící občan v Rokytně je 
zde přihlášen k trvalému pobytu. To znamená 
např. -rodinný dům, kde žijí tři občané, 
k trvalému pobytu je přihlášen jeden, tudíž 
poplatek za TKO platí 450,- Kč.. V den vývozu 
TKO mají přistavené tři popelnice o objemu 120 l 
a krabici čehosi…. Tak toto asi v pořádku 
není!!!!!!!!! 
Skutečnost pro rok 2016: Dále nám bude komunální 
odpad svážet firma Služby města Pardubic Odpady 
a.s. Naše smlouva zní - vývoz nádob na TKO – 
objem 120 l. - 322ks, objem 240 l. - 20 ks. 
Roční platba je stanovena na 550,-Kč za osobu. 
Tímto bych Vás ráda požádala o přistavování 
nádob, tak jak je stanoveno - 1 rodina = 1 
nádoba. V případě, že nezvládneme udržet smluvní 
podmínky, budeme nuceni pro rok 2017 změnit 
pravidla svozu komunálního odpadu. Veškeré 
podmínky pro třídění odpadu v našich obcích máme 
a tak Vás žádám „Třiďme!“             Vrbatová Petra st. 
 

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.  
Dále plánujeme i přistavení kontejneru na 
velkoobjemný odpad.   

 
Bioodpad – kontejnery na trávu a další zelený odpad 
budou přistavovány od dubna do října.   A máte i 
možnost odvést tento odpad na sběrný dvůr         
do Dražkovic. 

 

Větve a dřevní hmota   lze odvážet do Sezemic      
do firmy FLOR s.r.o., která se nachází po levé 
straně před sezemickým rybníkem. Otvírací doba je 
pondělí - pátek od 7 do 15.30 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. 

 

Nebezpečný odpad - autobaterie, nerozbité zářivky, 
vyjeté oleje, olejové filtry, baterie, zbytky 
nátěrových hmot, léky, teploměry a pneumatiky  - - 
2 x za rok je pořádán mobilní sběr 
 

 

Tříděný odpad – kontejnery v obci 
 

 Tyto  se kontejnery slouží pouze občanům obce 
Rokytno, ne podnikajícím fyzickým a právnickým 
osobám. 
 

U kontejnerů,  prosíme,   udržujte  pořádek, 
protože to je  vizitka chování občanů  naší  obce 
 

Kontejnery na plast jsou vyváženy každou středu. 
ANO 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 
v menších kusech. 
Do kontejnerů na plast v naší obci patří i nápojový 
karton – vypláchnuté obaly od mléka a džusů 
NE mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 
přípravků, nevymyté obaly od oleje, obaly od 
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, 
podlahové krytiny, novodurové trubky, molitan. 
Papír je vyvážen každou sudou středu. 
ANO časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly 
NE celé svazky knih (pouze bez vazby)uhlový, mastný 
nebo jakkoliv znečištěný papír,. Tyto materiály 
nelze už nadále recyklovat. Ruličky od toaletního 
papíru a obaly od vajíček(nelze je již znovu 
recyklovat) 
Kontejnery na barevné sklo  a bílé sklo  
ANO sklo , lahve od nápojů, sklenice, tabule z oken 
a dveří 
NE keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované 
sklo,  
 

Protože stále někteří naši spoluobčané neplní naše 
prosby, znovu připomínáme: do kontejnerů ukládejte 
tříděný odpad v co nejmenším objemu, aby nezabíral 
hodně místa v kontejneru:  
- plastové lahve sešlápnuté, vysypané z tašek a 
pytlů  
- velké plastové folie zabalené do balíčků  
- papírové krabice rozdělané, srovnané, případně   
   sešlápnuté 
A prosíme plasty patří do plastů, papír do papíru!! 
 

 

Likvidace odpadů    
v obci Rokytno 



 
 
 

                                             
                                              
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů  pro rok 
2016 je na základě rozhodnutí zastupitelstva 
obce Rokytno  ve výši  
          

550 Kč za  poplatníka a rok. 
 

Poplatek je třeba zaplatit do 31.3.2016 
 
     V případě, že nezaplatíte poplatek             
do 31.3.2016,   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 31.3.2016 bude opravdu navýšen a to minimálně   
na dvojnásobek – to je  na 1100 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. 2016. 
 
 
 
 
 
 

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

Místní poplatky se platí 
         od 18.1.2016 do 31.3.2016 
 
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 Komerční banky v Pardubicích 
 

 Číslo účtu 43-3686410277/0100 
 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní 
symbol uvést číslo popisné  domu, případně  do 
textu jméno poplatníka. 
Pozor jiný účet než v roce 2015! 
 
Vše o poplatcích je na našich stránkách 
www.rokytno.eu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     svozovým   dnem    je    pondělí 
 

 

  měsíc          den 

  leden  4, 18 

  únor  1, 15, 29 

  březen   14, 28 

  duben   11,  25 

  květen  9, 23 

  červen           6,  20 

  červenec  4,  18 

  srpen 1, 15, 29 

  září  12,  26 

  říjen  10,  24,  

  listopad   7,  21 

  prosinec  5,  19 
 
 
 
 
 
 
   DPS -  Dům s pečovatelskou službou 
Posledním říjnovým dnem jsme obsadili dům 
č.p.48. Máme obydleny všechny čtyři byty a tím 
jsme splnili podmínky dotace od Ministerstva pro 
místní rozvoj. Byty jsou velice pěkné a útulné. 
Mě samotnou překvapil nezájem o ně. Jelikož jsme 
museli splnit podmínky Ministerstva pro místní 
rozvoj, tak jsem vděčná za obsazení těchto bytů. 
V případě, že bychom nájemce neměli, museli 
bychom dotaci ve výši 2 400 000 Kč vracet. 
V tuto chvíli již na úřadě přijímáme další 
„Žádosti o nájem“, jde o byty, kdy nájemce již 
nebude splňovat podmínky pro nájem 
pečovatelského bytu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úřad práce upozorňuje držitele dočasných průkazů 
osoby se zdravotním postižením (OZP), že do  
31.12.2015  si mají zajistit výměnu tohoto 
průkazu za nový. V případě, že tak neučiní , 
nebudou  moci po 1.1.2016 využívat žádné 
benefity a nároky, které jim z vlastnictví 
průkazu vyplývají. 
 
 
 

Poplatek za komunální odpad 

 

Placení poplatků za odpad a psa 

Harmonogram 
svozů popelnic v roce 2016 

Poplatek za psa 

 

DPS 

 

 Průkazky  OZP 

http://www.rokytno.eu/


 
 
 

 
 
 

            Narodili se            
 

   Sofie Kozlová                      Bohumileč 

   Antonín Řehounek                Rokytno 

   Petr Dědek                          Rokytno 

   Marie Jarinkovičová           Rokytno 

   Elen Fousková                       Rokytno 

   Samuel Švienty                   Rokytno 

   Jakub Schejbal                  Rokytno 

   Adéla Šolínová                    Rokytno 

   Eliáš Gree                           Rokytno 

   Emma Kulhánková                 Rokytno 
 

    Touto  cestou  jim  přejeme  hodně zdraví 

                a  štěstí  v jejich životě 
 

   V souladu s ustanovením § 4, písm. l), n) a § 5 
odst. 1, písm. f) a odst. 4 
zákona c. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
není možné provádět 
vítání občánků z iniciativy obecního úřadu. 
Iniciativa musí vycházet ze strany rodičů 
dítěte. Vítání občánku na Obecním úřadě         
v Rokytně má dlouhodobou tradici a vždy byl 
velký zájem o tuto akci. 
Pokud budou chtít rodiče své miminko slavnostně 
přivítat do života na Obecním úřadě v Rokytně, 
bude nutné, aby oba rodiče požádali písemnou 
formou o zajištění účasti jejich dítěte        
na vítání občánků, v žádosti uvedli osobní údaje 
dítěte a podepsali prohlášení o tom, že souhlasí 
s poskytnutím osobních údajů svého dítěte k výše 
uvedenému účelu. Dále bude zapotřebí předložit 
rodný list dítěte. Podrobné informace je možné 
získat na Obecním úřadě v Rokytně. 
 

 

       Odešl i  z  našich řad           
                 
     Eliška  Krejčíková           Bohumileč 

    Miroslav Bažant               Rokytno 

    Jindřich Kudrna               Bohumileč 

    Miroslava Kašparová        Drahoš 

    Blažena Pithartová          Rokytno 

    Antonín Trunec               Rokytno 

    František Ledr                Drahoš 

    Marie Kubizňáková          Rokytno 

 

        Vzpomínáme 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Součástí  expozice je výstava výrobků občanů z Rokytna. 
 

Výstava je v Rokytně v domě čp. 146  u autobusové zastávky 
 

Otvírací doba:   pondělí – pátek 12 – 16 hodin 

sobota, neděle  od 10 do 16 hod. 

telefon 724 121 821 
Výstava je uzavřena 24.12, 31.12.2015 a 1.1.2016. 
V ostatní všední dny je otevřeno od 12 – 16 hodin,  

o víkendu od 10  do  16 hodin. 

V pokladně výstavy probíhá prodej hraček 
 

Obecní budova s výstavou  zve k příjemnému  

posezení na rokytenskou kávu od firmy Daniel´s 

coffee   pro maminky s dětmi, nejenom v době 

nepříznivého počasí. 
 
 
 
 
 
 

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

v sobotu 9.1.2016. 
 
 
 
 
 
 
INZERCE 
 

Nevíte co k Vánocům pro rodinu a známé? 

 Nechcete se trápit ve městě ve frontách? 
 

Vánoční dárkový poukaz 
na kadeřnické služby v Rokytně 

                   v hodnotě 200,- a 400,- 
 
  Také NOVĚ v kadeřnictví v Rokytně na prodej    
  parfémy ESSENS s 20% vonných esencí,   
  možnost přičichnutí vzorníků v kadeřnictví a    
  objednání – cena parfémů 50 ml 410,- 
  lze objednat pánský balíček 
          – parfém a sprchový gel 200ml za 510,-  
            nebo dámský balíček  
             – parfém, sprchový gel 200ml. 
 
 

  Více info na tel.: 728 319 337, 
   nebo osobně v kadeřnictví. 
                          Vrbatová Petra ml. 
 

  Tříkrálová  sbírka 

Z  evidence 
obyvatel 

 

 

 VÝSTAVA  MODELŮ  AUTÍČEK  

z let 1955 – 1985 ze sbírky Václava Blažka 
 



 

     

                                                  

                         

        Následující  příspěvky nejsou upravovány. 

      Vydavatel neodpovídá za obsah a formu příspěvků. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je tu konec roku a tak lze bilancovat, co se 
povedlo a co nikoliv v různých oblastech našeho 
snažení. Jednou z těchto oblastí je pro nás 
zastupitele odpadové hospodářství obce. I při 
tomto bilancování vidíme věci pozitivní i ty ne 
úplně podařené. 
 V oblasti směsného komunálního odpadu 
(který je z mnoha pohledu zásadní) se nám sice 
nepodařilo vyjednat lepší cenu se svozovou 
firmou, ale podařilo se nám zreálnit pohled    
na současný stav věcí. Současný stav, kdy nám 
svozová firma vyvezla téměř cokoli za cenu a 
množství kusů popelnic ujednané ve staré 
smlouvě, je sice velmi benevolentní z pohledu 
obce a občanů, ale právě proto i dlouhodobě 
neudržitelný. Jednak proto, že za několik let 
bude zakázáno skládkování směsného komunálního 
odpadu a ceny za spalování (zřejmě hlavní způsob 
likvidace SKO) půjdou prudce nahoru. Důležitější 
ale je, že tento současný systém nabubřel a vedl 
k nárůstu počtu vyvážených popelnic o 60 až 70% 
nad smluvené množství. Současný systém také 
finančně znevýhodňuje 3 a vícečlenné domácnosti 
oproti domácnostem jednočlenným. Vůbec pak 
nerozlišuje občany třídící od těch, kteří      
do popelnice vyhodí všechno. Rokytno už ale 
nechce a ani si nemůže dovolit být na počet 
obyvatel největší popelnicí okresu! 
       Vedení obce se letos snažilo dát občanům 
možnost lépe a snadněji třídit všechny složky 
komunálního odpadu a pro příští rok chce tyto 
možnosti ještě vylepšit. V našich obcích 
se pravidelně objevovaly kontejnery na 
biologický odpad (BRKO). Pro příští rok stále 
platí plán vybudování dvou stálých míst, kam 
bude možno BRKO regulovaně odvážet. Podařilo se 
také domluvit možnost odvážet větve k p. Rumlovi 
na okraj Sezemic. Mírně se kvůli prozatímnímu 
nevypsání kýžených dotačních titulů zdržela jak 
plánovaná spolupráce s místním zemědělcem na 
kompostárně, tak i možný nákup domácích 
kompostérů pro zájemce z řad občanů. Vše by ale 
mělo v nejbližších letech být. 
       V otázce dalších tříděných surovin (sklo, 
plasty, papír) se podařilo dostat do obce 
několik nových sběrných nádob (bohužel nám i 
jednu ukradli)a další by měly následovat v roce 
příštím. Také se částečně podařilo zefektivnit 
spolupráci s Ekokomem. K tradičně sváženému 

nebezpečnému odpadu, by měl přibýt 2x ročně i 
velkoobjemový odpad (koberce, nábytek, atd.) 
jako další služba pro občany. Díky přijetí 
novely obecní vyhlášky o systému sběru odpadů, 
bude možné posílit rozpočet obce, i když tříděný 
odpad odevzdají různé složky obce či sami občané 
(peníze jim zůstanou, pouze odpad a vážní lístek 
nahlásí ve sběrně „pod obec“) 
   I vzhledem k „odpadově“ nabitému roku a 
chybějícímu času potřebnému k nějaké zásadnější 
změně, jsme ponechali pro rok 2016 stávající 
systém platby směsného komunálního odpadu tzv. 
na osobu, jen po několika letech opět mírně 
navýšit poplatek. Toto navýšení jde částečně na 
vrub novým, výše zmíněným a lepším službám pro 
občany a částečně na vrub těm našim 
spoluobčanům, kteří si s tříděním odpadů vůbec 
nelámou hlavu a jsou schopni např. ve dvoučlenné 
domácnosti klidně naplnit během 14 dní dvě nebo 
i tři popelnice s objemem 120 litrů! 
    Zde prosíme třídící občany, aby zkusili 
apelovat na své netřídící sousedy, protože 
peníze v odpadovém hospodářství obce jsou jen 
jedny a jsou tak trochu společné nás všech. Pro 
rok 2016 tedy bude platit tento ne příliš 
motivující a rovnostářský přístup, ale snad už 
pro rok 2017 by se mělo třídění a nevytváření 
odpadů vyplatit, zatímco pravý opak tvrdě 
zaplatit! 
    Zatímco letošní rok se dá v odpadovém 
hospodářství obce nazvat rokem přechodovým, 
příští rok bude rokem rozhodujícím. Věříme ale, 
že se drtivá většina z Vás, ve svém vztahu 
k odpadům, rozhodne jít správnou cestou a tím i 
usnadní nám zastupitelům nelehké rozhodnutí o 
technické a finanční stránce fungování 
odpadového systému v našich obcích. Za to Vám 
předem děkujeme a přejeme vše dobré v příštím 
roce. 
        Jiří Malík, předseda finančního výboru obce 
        a Václav Blažek, člen rady obce  
 

 

 

 

                                        
 
 
 
 
Pardubický kraj připravil projekt na tzv. 
kotlíkové dotace, jehož cílem je snížení emisí z 
lokálního vytápění domácností v Pardubickém 
kraji prostřednictvím výměny stávajících ručně 
plněných kotlů na pevná paliva v rodinných 
domech za nové nízkoemisní zdroje. Podpora na 
kotlíkové dotace bude poskytována na základě 
žádostí fyzických osob předložených na kraj. 
Pardubický kraj vyhlásil 17.12.2015 výzvu pro 
předkládání těchto žádostí. Příjem žádostí začne 
27.1.2016. 
Více https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace 
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Opět se přiblížil konec roku a nastal čas 
bilancování, zhodnocení uplynulého roku. Myslím, 
že kulturní komise nezahálela a připravila během 
celého roku několik, dle návštěvnosti a ohlasu, 
vydařených akcí. 
První úspěšnou akcí byl jako tradičně obecní 
ples, kde nám ke správnému naladění přispěla 
nejen skupina Taxis, ale také bohatá tombola 
plná zajímavých cen. Následovalo Jarní tvořivé 
odpoledne   28. března, kde si všichni mohli 
nejenom vyrobit věnečky, sovičky a originální 
kraslice, ale zakoupit již zhotovené výrobky. 
Dne 30.dubna jsme se sešli u Kachňárny         
na tradičním Pálení čarodějnic. Před zapálením 
ohně byla pro děti připravena soutěžní trasa 
okolo Kachňárny, vyhlašovala se i nejhezčí 
čarodějnice. Každé dítě dostalo sladkou odměnu. 
Myslivci měli připraveno vynikající občerstvení. 
Užili si tedy děti i dospělí. Všechny 
čarodějnice bezpečně přistály. 
 Dne 20.června proběhl na hřišti Dětský den – 
tentokráte ve vojenském duchu. Pan Mejstřík     
ze Zástavy, který je sběratelem vojenské 
techniky, spolu se svými kamarády přivezl 
některé své exponáty, v polní kuchyni se vařil 
pravý vojenský guláš, opět byly připraveny 
soutěže     o ceny, tatínkové a dědečkové si 
zavzpomínali na svá léta na vojně. Jízda 
obrněným transportérem a kroužení vrtulníku nad 
naším hřištěm alá vojenským areálem, byla dlouho 
očekávanou atrakcí. Na své si přišli malí i ti 
větší. 
Takovou tajnou akcí letošního roku byl výlet,    
u kterého nikdo netušil, co ho čeká. Paní 
Markéta Macháčková si pro všechny zúčastněné 
připravila výšlap na Sněžku, který si všichni 
užili. 
Rokytenský pětiboj s hvězdnou návštěvou zpěváka 
Bohuše Matuše zajisté zpestřil den všem věkovým 
kategoriím. Akci pořádal Svazek obcí Loučná. 
Obec Rokytno zajišťovala Program pro děti opět 
se soutěžemi. 
První ročník Rokytenského lampoiňáku proběhl dne 
24.10. Trasa byla od OÚ, přes hřiště, obcí ke 
Kachňárně a byla lemována rozsvícenými světýlky 
– svíčkami ve sklenicích. Takže nádherná 
podvečerní procházka. Na strašidelnou cestu 
plnou duchů s balíčkem jen tak někdo nezapomene. 
Zatím poslední akcí bylo 28. Listopadu Adventní 
tvoření v sále hospody, kde si malí i větší 
návštěvníci mohli vytvořit i koupit adventní a 
vánoční dekorace. Poté následovalo Čertovské 
dostaveníčko. Tentokrát pekelná družina měla své 
stanoviště na hřišti. Děti plnily úkoly, 
v některých byla malá dušička, občas se musely 
vykoupit pěknou básničkou či písničkou. Ve 
zkoušce však obstál každý, Mikuláš s Andělem 
obdaroval každého. Návštěvníci se mohli 

občerstvit a zahřát v Čertovské krčmě v místní 
hasičárně. 
Všechny tyto akce jsou náročné. Musí se 
vymyslet, naplánovat, podrobně připravit, 
nachystat vše potřebné, oslovit pomáhající a 
sponzory, připravit pozvánky…. Je toho hodně. 
Tou největší odměnou nám jsou rozzářené oči a 
úsměvy návštěvníků. Akcí bylo víc než dost a    
za celou kulturní komisi bychom chtěli poděkovat 
jak všem zúčastněným, tak i organizátorům a 
dobrovolným pomocníkům. Také bychom chtěli všem 
popřát klidné prožití vánočních svátků a mnoho 
zdraví do Nového roku. 
Na závěr bych Vás chtěla spolu s manželi 
Čížkovými pozvat na vánoční zpívání, které se 
bude konat ve středu 23.12.2015 v 18.30 hod. 
v hospodě U Pitrů. Přijďte si s námi užít trochu 
té vánoční atmosféry. Těšíme se na Vás         
na dalších akcích v roce 2016. 
                                                                                                       
              Jana Richterová, Hedvika Zbudilová 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Velice si vážíme našich spoluobčanů. Bylo zvykem 
chodit gratulovat, popřát našim spoluobčanům 
pevné zdraví. Gratulovali jsme  od 60 let věku, 
poté každý pátý rok, od 90 let každý rok.    
Vzhledem k tomu, že se doba odchodu            
do starobního důchodu prodlužuje, budeme        
od ledna roku 2016 chodit gratulovat až od 65 
let věku, opět každý pátý rok a od 90 let každý 
rok.  

Hedvika Zbudilová 
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Vážení a milí přátelé. Po několika setkáních 
bych rád vyjádřil svůj pohled na stáří a 
stárnutí, které se týká nás všech bez rozdílu 
věku a probíhá stejně rychle a přesto 
s rozdílným tempem. Stále je platná věta, že 
stárnutí je jediný způsob, jak se dožít vyššího 
věku a není pochyb, že toto bude platit         
i nadále. 
Člověk má snahu události i věci třídit a řadit. 
A taky vystrkují růžky první problémy. Podle 
čeho a jak. Co člověk, to jiný názor na událost 
co se důležitosti týče. Pro jednoho maličkost, 
pro jiného nepřekonatelná hora ať jde o cokoliv. 
Vraťme se k tomu stáří. Většina z nás žije tady 
v Rokytně a to je na vesnici. Je nebetyčný 
rozdíl mezi městem a vesnicí. 
Do města se dostáváme jen v případě zařizování 
něčeho nezbytného. Stále častěji se v krematoriu 
loučíváme se svými přáteli a příbuznými. Loučíme 
se tichou vzpomínkou s lidmi , s nimiž se už 
nikdy nesetkáme. A taky se vkrádá myšlenka: 
nejsem už i já za polovinou či dál? A vynoří se 
celá řada toho, co musím či měl bych stihnout 
udělat či zařídit a podobně. Tak si to v duchu 
naplánujeme a poté uděláme úplně jinak, jak nám 
okolnosti umožní a dovolí. Výsměch osudu, lze 
říci i humor stáří. 
Každou chvíli, nezávisle na naší vůli 
potřebujeme malou či větší potřebu opravy naší 
tělesné schránky. Od lékařů dostaneme 
poučení(zdarma) a medikamenty (stále dražší) a 
buď nám pomohou, nebo ne a je po problému , 
vzato pragmaticky. Ještě, že máme u nás krásné 
nové zdravotní středisko a výtečného pana 
doktora Škodu. Ne všude je tomu tak. 
Pokud chodíme po návsi pěšky a neprofičíme 
místní komunikace povolenou třicítkou (ba i 
rychleji) , lze uvidět spoustu hezkého a to jen 
proto, že jsme v Rokytně. 
Revitalizované zelené hřiště, tenisový kurt, 
anglický park, hezkou školu a školku i s novou 
tělocvičnou – vše udržované.Stejně předzahrádky 
u rodinných domů hýří barevnými květy od jara   
do zimy. A mnohé další, považované             
za samozřejmost. Obchod, hospoda, dětské hřiště, 
výstava “Klukovský sen“ a tak podobně. Stále je 
však co zlepšovat. 
Škoda jen, že ta léta tak rychle ubíhají. Ale 
nic nejde na kalendář. Stejně ho musíte každý 
rok vyměnit za nový i za nové naděje, že bude 
líp (anebo že líp už bylo a my si toho 
nevšimli). A stáří? Už se zadívali na koruny 
stromů po opadu listí na podzim před zimou? A se 
stářím je to velice podobné, ne nadarmo se mluví 
o stříbře ve vlasech.Více záleží na tom 
neviditelném a nevšedním v každém z nás. A když 
k tomu poslouží přiměřeně i zdravíčko tak, si 
není na co stěžovat a to ostatní je rozhodně 
nedůležité. Vyznávejme optimismus, neboť veselá 
mysl – půl zdraví.  
A věřte, že příjde jaro, “příjde“… a bude zase 
svítat sluníčko a bude tepleji, tak jako tomu 
bylo každoročně dřív a bude zas. Kromě pokojných 

vánoc přeji všem pevné zdraví a pohodu v duši i 
s trochou humoru. 
PS: Když odchází mládí (Vl.Dvořák,Zd.Beneš) Kam 
jsi mi odešlo moje mládí? 
Vím, že jsi uprchlo tam do dáli.To co jsem 
miloval odnesl čas. 
Kolem mě zůstalo však plno krás. Člověk se naučí 
i s léty žít. 
Z každého nového dne radost mít. Kdo v srdci 
lásku má – starý není, i když se jeho tvář 
s léty změní. 
Mladí květ pomalu nám uvadá, duše však zůstává 
stále mladá. 
( hraje Veselka, interpretace Milan Černohous). 
 
                               František Zajíc 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Každoročně, v září startujeme soutěž „Pardubická 
liga“. Prvním závodem byl „Memoriál Karla Oppy“, 
v Čeperce, kde se družstvo mladších umístilo   
na čtvrtém místě. Kroužek mladých hasičů není 
jen o závodění, a tak jsme byli v Břehách u 
Přelouče na „Pohádkové cestičce“. Děti si prošly 
pohádkovou cestičku, kde jim pohádkové postavy 
rozdávaly pohádkové úkoly. Bylo to opravdu 
vydařené nedělní zářijové odpoledne. Sezemický 
braňáček nás přivítal 10.10.2015, kde jsme měli 
jedno družstvo mladších a jedno družstvo 
starších žáků. Ve Starém Máteřově probíhal 
branný závod 17.10.2015, kde jsme obsadili 
kategorii -mladší a starší žáci, ale i kategorii 
přípravky. Schůzku 20.10.2015 jsme si udělali 
v lese, sbírali jsme žaludy pro zvířátka. 
Víkendový výlet do Rokytnice v Orlických horách 
od 13.11. do 15.11.2015 byl sice trochu mokrý, 
ale i tak jsme si víkend užili a po místním 
okolí se podívali. Ubytovaní jsme byli na chatě 
„Pytlák“.  
A abychom mohli povyprávět, jak naši mladí 
hasiči pracují, tak jsme se sešli 27.11.2015 na 
Výroční valné hromadě SDH Rokytno. 
A máme tu téměř rok 2016, ve kterém stále budeme 
pokračovat v hasičině. V lednu nás čekají 
zkoušky odbornosti, v březnu Rokytenská míle …… 
a v červenci od 16.7.2016 týdenní tábor na 
Horním Bradle. 
Ráda bych poděkovala dětem, že jsou mladými 
hasiči, jejich rodičům, vedoucím naší mládeže a 
Vám všem, kteří nám pomáháte. Bez vzájemné 
pomoci nás dobrovolných hasičů by práce, kterou 
odvádíme, nemohla být tím čím je…….. 
Jménem nás všech dobrovolných hasičů Vám upřímně 
děkujeme za Vaši přízeň a přejeme  
Vám - klidné prožití svátků vánočních, v roce 
2016 hlavně zdravíčko, štěstíčko a plno lásky. 

                                                                                                             
Vrbatová Petra st. 

 

           

Zamyšlení  …. 

Mladí hasiči 



   
 

               Základní škola  a        
               mateřská škola Rokytno,                  

             okres Pardubice 
 
 
 
Střípky z naší školy 
 

Zapojení do projektů a jejich naplňování 
 
    Projekt Regenerace zahrady MŠ, kterým se 
zabýváme od června 2013je téměř po stavební 
stránce ukončen. Ještě nám budou předány atesty 
k herním prvkům. V  případě, že nově vysázené 
vrbové iglú nepřežije zimu, bude provedena nová 
výsadba. Udržitelnost zahrady je 10 let. Pět let 
budou paní učitelky společně s dětmi realizovat 
druhou část projektu – naplňovat podrobný roční 
plán a následně pětiletý plán. Plány byly 
podmínkou pro schválení projektu a přidělení 
finanční dotace. Obsahují výchovně vzdělávací 
činnosti - kdy, co a proč, budou děti dělat    
na školní zahradě i mimo ní, aby si vytvářely 
vztah k přírodě a místu, kde žijí. Zahrnují i 
formy spolupráce s organizacemi zabývající se 
ekologickou výchovou a se složkami v obci. 
 
     Touto cestou bych chtěla poděkovat radě 
školy, která byla u zrodu myšlenky, všem 
rodičům, kteří projekt podpořili vykonanou 
prací. U kolébky projektu stála paní Ing. 
Hladíková, která vytvořila dle našich požadavků 
architektonický návrh. Paní Ing. Eliášová je    
u projektu po celou dobu jeho plánování i 
realizace. Zajišťovala styk s úřady, s fondem, 
ministerstvem, prováděla stavební dozor, 
metodicky vedla. Já jsem v návaznosti          
na architektonický návrh vytvořila podrobný plán 
výchovně vzdělávacích činností na 1 rok a plán 
činností na 5 let a celý projekt od června 2013 
zastřešovala. Nyní po zkušenostech mohu říci, že 
jsem ráda, že ve výběrovém řízení vyhrála firma 
Ekogreen, která ve spolupráci a za podpory 
subdodavatelských firem projekt realizovala. 
Nebylo to vždy jednoduché, setkávali jsme se i 
s nečekanými problémy, které bylo třeba řešit. 
Přesto jsem vždy mohla ocenit profesionální 
přístup a snahu o poctivě odvedenou práci všech 
zainteresovaných. 
 
    Projekt podpořil od samého začátku 
zřizovatel školy a to jak morálně tak příslibem 
uhrazení 10% celkových nákladů.  Devadesát 
procent šlo z peněz EU a ze Státního fondu 
životního prostředí. Jsem ráda, že si naši radní 
v čele s panem starostou Kubizňákem, (který byl 
na počátku projektu) a následně s paní 
starostkou Vrbatovou, (která zažívala s námi 
naše radosti i strasti a byla ochotna dle 
možnosti pomoci) si uvědomovali, že žití       
na vesnici automaticky neznamená mít vytvořený 
vztah k přírodě, k ZEMI. Ani výskyt bylinek     
na zahrádkách u pár domků nezaručí, že naše děti 
poznají byliny podle vzhledu, chuti, významu pro 
člověka a budou je v budoucnu využívat. Prostě 
si většina radních uvědomovala, že lze 

prostřednictvím školní zahrady nabýt vědomosti, 
prožít příjemné společné chvíle, ale i vybudovat 
vztah k místu, ve kterém žijeme a to nejen      
u dětí. Vycházeli z toho, že i děti jsou 
obyvatelé Rokytna a že využitelnost zahrady 
v průběhu 10 let přepočítaná na hodiny a počet 
lidi v porovnání s jinými obecními prostory je 
naprosto bezkonkurenční. Byli si vědomi toho,   
že za vložené finanční prostředky obec získá 
materiální hodnoty mnohonásobně převyšující 
vklad a hlavně hodnotu, která pomáhá udržovat 
život na vesnici.   
 
 
Reagovali jsme na výzvu MŠMT - Projekt 
Zabezpečená škola vznikl na základě programu 
MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských 
zařízení“ 
 
   Na podzim 2014 jsem zpracovala dokumentaci 
navazující na program MŠMT – projekt nazvaný 
Zabezpečená škola. Následně jsem s dokumentem 
seznámila zřizovatele školy a v prosinci zaslala 
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Cílem projektu bylo zajištění bezpečnosti 
odpovídající Minimálnímu standardu bezpečnosti 
vydaného MŠMT. Potřebovali jsme získat finanční 
prostředky na již zastaralé a normám 
neodpovídající vchodové dveře do mateřské a 
základní školy, na venkovní osvětlení 
s pohybovým čidlem nad vstupní dveře,          
na instalaci elektronického vrátného do 3 dveří 
- v MŠ a ve ŠD doplněného kamerovým systémem.  
   Na výzvu MŠMT zareagovalo 3 495 škol. První 
týden v červenci jsme se dozvěděli, že patříme 
mezi 65 škol z celé České republiky, 4 školy 
z Pardubického kraje, kterým účelová dotace byla 
poskytnuta. Naší škole ve výši 96 012,-Kč.      
V srpnu ve spolupráci se zřizovatelem proběhla  
2 kola výběrového řízení. Na listopadové 
realizaci se podílely dvě firmy – PROPLAST a 
Zdeněk Merta. Celkové náklady podložené 
nabídkami výběrového řízení činily 133 595,30Kč. 
Finanční rozdíl mezi dotací a realizací – 
37 583,30Kč pokryla obec.  
   V listopadu proběhla realizace, nyní 
pracujeme na doladění funkčnosti dveří do MŠ.  
Do konce kalendářního roku musíme vše zúčtovat, 
uzavřít a odeslat na MŠMT. Mám radost. Není 
možné si nevšimnout, jak to rokytenské obecní 
škole zase více sluší a hlavně, že jsme 
vytvořili podmínky pro zajištění bezpečí      
pro naše děti.  
 
 
Zapojení do projektu Ovoce do škol a Školní 
mléko patří již k tradicím naší školy. Žáci 
dostávají několikrát do měsíce ke svačině státem 
dotované ovoce a zeleninu a rodiče mají možnost 
zakoupit žákům školy zčásti státem dotované 
mléko a mléčné výrobky.  
 
Na popud naší nové školní knihovnice – paní 
Boženy Blažkové, pro děti babičky SOVIČKY, 
(která po celý život pracovala jako 
profesionální knihovnice) se škola společně 
s vámi, osvícenými rodiči, prarodiči, zapojila 
do kampaně Celé Česko čte dětem. Abych vám, 
spoluobčanům, přiblížila, o co se jedná, cituji 
z Wikipedie.  



   „Celé Česko čte dětem je obecně prospěšná 
společnost, jež v České republice realizuje 
stejnojmennou celostátní osvětovou a mediální 
kampaň zaměřenou na podporu čtenářské 
gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci 
hodnotné literatury a na budování pevných vazeb 
v rodině prostřednictvím společného čtení. 
   Kampaň Celé Česko čte dětem je dlouhodobý 
program, který sahá k podstatě rodinné 
pospolitosti, a tím i společnosti. Vzhledem     
k tomu, že v dnešní době dětské zábavě kralují 
počítačové hry a televize, má kampaň, která 
podporuje myšlenkové, psychické a morální zdraví 
dětí a mládeže, velmi vysokou společenskou 
důležitost. 
   Každodenní čtení dítěti pro radost         
(od narození i do 15 let) je nejúčinnější 
metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího, 
člověka kulturního, jenž postupuje eticky a 
který si v životě umí poradit rozumem, nikoli 
silou. Je dokázáno, že předčítání výrazně 
stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně 
čteme,rozvíjíme   tak jeho znalosti, představivost, 
rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho emočním 
nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná 
vazba s rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a 
rituál, který je pevným záchytným bodem. 
Tady se neříká "jdi a čti si", ale "pojď, budu 
ti číst". Hlavní motto zní: "Čtěme dětem       
20 minut denně. Každý den!" 
 
 

Zprávy babičky Sovičky 
 

Koncem minulého školního roku pomohli žáci 
přestěhovat knížky z žákovské knihovny         
do odpočinkové místnosti školní družiny. Během 
prázdnin bylo téměř 600 dětských knížek 
rozděleno podle věkových skupin. Od září sem    
za dětmi pravidelně každé úterý dopoledne 
dochází babička Sovička (knihovnice v důchodu, 
dobrovolnice Božena Blažková). Kromě půjčování 
knížek, na které byly děti zvyklé i dříve, zde 
probíhají čtenářské hodiny, které vhodným 
způsobem doplňují literární, informační a 
osobností výchovu. 
Školní knihovna v současné době garantuje dva 
projekty: Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a 
Celé Česko čte dětem. Záštitu nad prvním 
projektem má Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků a škola v něm spolupracuje s Obecní 
knihovnou v Býšti. Prvňáčci jsou za celoroční 
práci ve škole a za aktivity v knihovně 
slavnostně pasováni na čtenáře a odměněni 
speciální knížkou, která není na knižním trhu 
k dispozici. Druhý projekt si klade za cíl 
pomáhat při budování pevných rodinných vazeb 
prostřednictvím společného čtení. Předčítání 
podporuje rozvoj myšlení, paměti a 
představivosti. Více informací o nových 
aktivitách školní knihovny a jednotlivých 
projektech naleznete na webových stránkách 
školy.                                                                                                                   
                              Božena Blažková 
 
 
 
 
 
 

Škola rozvíjí zájmy dětí i 
prostřednictvím nabízených zájmových kroužků. 

 
 
Základní škola a mateřská škola Rokytno nabízí 
žákům a dětem zapojení do těchto zájmových 
kroužků: 
 
Zájmové kroužky využívá celkem 68 žáků  
a 30 dětí z MŠ.  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

Anglický jazyk Mgr. Milada Blechová 

Zobcová flétna Mgr. Lenka Antošková 

Výtvarný Mgr. Jana Brousilová 

Taneční pí. Alena Balcarová 

Výpočetní technika Mgr. Zdeněk Neuhöfer 

Sportovní aktivity Mgr. Zdeněk Neuhöfer 

Stolní tenis 
p. Ladislav Kašpar  

MUDr. Radek Hubač 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

Anglický jazyk Mgr. Milada Blechová 

Zobcová flétna pí. Milada Reinberková 

Taneční pí. Alena Balcarová 

 
 

Naše nejmladší děti v MŠ – BERUŠKY       
se mají k světu 

 
Na začátku měsíce listopadu jsme si 

povídali o podzimu – jaké bývá na podzim počasí 
a jak se na podzim mění příroda. Naučili jsme se 
také podzimní básničku a písničku. Vyprávěli 
jsme si o svatém Martinovi a o tom, co to 
znamená, že Martin přijíždí na bílém koni. Cestu 
Martina k naší školce jsme si kreslili. 

Poznávali jsme své tělo. Pojmenovávali 
jsme části lidského těla a hráli na toto téma 
různé hry. Model lidského těla jsme stavěli 
z některých typů stavebnic. Pozorovali jsme 
svoje dýchání, prováděli jsme dechová cvičení. 
Prohlíželi jsme si knížky a obrázky a zkoušeli 
kreslit obličej. Také jsme vnímali své smysly. 
Podle chuti jsme poznávali, co je sladké, slané 
a kyselé. Zkoušeli jsme výrazné vůně některých 
koření. 

Cvičili jsme s písničkou „Hlava, ramena“, 
s říkankami. Hráli jsme hry, při nichž jsme 
zkoušeli, jak si pamatujeme jména svých kamarádů 
a poznávali je podle hlasu. 

Při pobytu venku jsme si mohli užít první 
sníh. Dělali jsme kuličky a zkoušeli, jak daleko 
hodíme. Postavili jsme si prvního maličkého 
sněhuláka. 

Společně s Motýlky jsme se v listopadu 
zúčastnili autorského čtení pí. Pechánkové 
Příběh pastelek. Během vzdělávacího programu 
Záchranné stanice Pasíčka jsme se dozvěděli, jak 
zimují ježci a také jsme zhlédli tři pohádky 
loutkového divadla. 

                   Bc. Petra Tomášková 



 

I MOTÝLCI si to v MŠ užívají. 
 
Zahrada se nám krásně zazelenala a my jsme se 
vydali na průzkum. Prohlédli jsme si všechny 
budky a domečky pro ježky a hmyz, sluneční 
hodiny. Děti vyzkoušely nové herní prvky, při 
úklidu listí využily nové hrábě a kolečka. 
Všichni se těšíme na jaro – na vodní hřiště. 
Často jsme si venku hráli „Člověče, nezlob se“ a 
Panáka. 
Během měsíce listopadu jsme se věnovali zkoumání 
lidského těla. Tomuto tématu se věnoval také 
vzdělávací program Smyslové vnímání. Při hrách 
děti prověřovaly svoje chutě, zrak, čich, sluch 
a hmat. Na závěr si na papírové paletky 
nalepovaly drobné kousky přírodnin.  
Využívali jsme knihy a encyklopedie z naší 
knihovny. Zejména zaujala interaktivní kniha 
Malý doktor, ve které děti samy vyhledávaly 
správné odpovědi na otázky.  
Mezi Motýlky zavítala babička Sovička. Povídala 
si s nimi o knížkách, z jedné jim četla a na 
závěr rozdala Čtenářské deníčky,              
pro zaznamenávání společné četby s rodiči.                                 
                     Milada Reinberková 
 

 
Akce školy 

 
Se všemi školními akcemi realizovanými          
od začátku školního roku i jejich 
fotodokumentací se můžete seznámit na našich 
školních stránkách. Stačí, když si             
do vyhledávače na internetu vložíte ZŠ Rokytno. 
Přehled najdete v kalendáriu, odkazy najdete i 
v aktualitách, fotodokumentaci v oddílu MŠ, ZŠ, 
ŠD. 
Mezi velmi zdařilé akce považuji besedu          
o dravcích spojenou s ukázkami výcviku. 
Čtvrtek 17. září – slunce nešetřilo teplými 
úsměvy. Hřiště u školy hostilo kromě zvídavých 
dětí dravce se svým sokolníkem. Dospělí i děti 
se zájmem pozorovali sedící ptáky různých 
velikostí s čepičkami na hlavách. 
Překvapilo nás, že sokolnictvím se lidé zabývali 
už 4 000 let před naším letopočtem. Dravci 
pomáhali při lovu. Panovníci si velmi vážili 
darovaného vycvičeného dravce. S vynálezem 
střelných zbraní sokolnictví na nějakou dobu 
usnulo. Po 2. světového válce si opět získalo 
pozornost lidí.  Sokolnictví je v dnešní době 
nejen o lovu, ale též má funkci biologické 
ochrany. Se sokolníky a jejich ptačími svěřenci 
se můžete setkat např. na letištích. V současné 
době se sokolnictvím u nás zabývá 500 – 600 
lidí.  
Byli nám představeni naši ptačí hosté. Jako 
první poštolka obecná. Víte, že uloví 2 – 3 myši 
denně? V době krmení mláďat může pár nalovit    
20 – 30 myší denně. Prohlédli jsme si i krahujce 
obecného, před kterým se musí mít na pozoru 
drobní ptáci, ale i kosové, hrdličky a holubi. 
Káně myšilov pomůže zemědělcům denně od 4 – 5 
hrabošů, v době krmení mláďat pár za den uloví 
30 – 40 myší. Udivilo nás, že káně harisovo loví 
ve skupině a o ulovenou kořist se dělí 
s ostatními. Prohlédli jsme si rarocha velkého, 
který žije v Maďarsku, na Slovensku a na jihu 

naší republiky. Troufne si na bažanta, kachnu i 
savce. Raroch jižní se zaměřuje na vrány a 
straky. Zaujalo nás, že jestřáb lesní je schopen 
ulovit bažanta, kachnu, či zajíce 4krát těžšího, 
než je on sám.  Výr velký působil trošku 
naštvaně, čepýřil se a syčel, ale vše bedlivě 
sledoval. Víte, že loví zrána, v podvečer i 
v noci? Jeho kořistí může být kuna, ale i liška. 
Snad největší pozornosti se těšil orel skalní. 
Při letu se nám pochlubil svým dvoumetrovým 
rozpětím křídel. Není divu, že dokáže ulovit i 
srnu.  
 3 krát  PROČ: 
Proč měli dravci na očích čepičku – aby se 
nebáli v cizím prostředí. 
Proč měli na nohou rolničku – aby ho sokolník 
lépe našel. Nyní se též používají vysílačky. 
Proč mají na nohách krátké šňůrky – aby nemohli 
nabrat při vzlétnutí rychlost a neublížili si. 
Zajímavosti: 
Samice je vždy větší než samec. 
Věk – malí dravci 15 – 18 let, střední 15 – 25 
let, velcí 40 – 50 let. 
Je fajn, že dravci žijí s námi. Mnohdy si 
neuvědomujeme, jak nám velmi pomáhají. Kéž 
bychom jim my, lidé, přestali škodit, ubližovat. 
Snad když budou naše děti o nich více vědět, tak 
dravci v některém z nich najdou zastánce, 
ochránce. A to by bylo dobré pro všechny dravce 
i všechny lidi. 
 

U dětí i dospělých se setkal s velkou odezvou 
výchovně vzdělávací program JEŽCI. Touto cestou 
děkuji všem, kteří jste poslali přezimujícím 
ježkům v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka 
dárek ve formě potravy. 
Ve čtvrtek 10. 12. dík organizačnímu zajištění 
paní Nikolínkové se děti setkali s vycvičenými 
policejními psy. Shlédly ukázky psích 
dovedností. Děti se dozvěděly, jak se chovat 
k neznámému psu, jak se chránit při útoku volně 
pobíhajícím psem. 
 
 
Všem příznivcům školy chceme poděkovat za Váš 
potlesk na vánočním vystoupení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizovali jsme 
i akce pro rodiče a veřejnost 

 

Děkuji paní Martě Hubačové – výživové poradkyni, 
která si připravila v pořadí již třetí 
přednášku, tentokrát o cukrech. Hlídala jsem 
vnučku, protože tato problematika zajímala 
dceru, která se snaží nabízet svému dítěti 
pestrou stravu. Z přednášky se vrátila nadšená a 
seznámila celou rodinu s poznámkami, které si 
napsala. Na základě toho usuzuji, že přednáška 
byla opět zajímavá a inspirativní.  
Školská rada zorganizovala burzu oblečení a 
sportovních potřeb. Příště nezaváhejte. K mání 
byly krásné a levné kousky.  
Za všechny zaměstnance děkuji rodičům, 
prarodičům za přízeň, kterou nám věnujete. 
Pomáháte podnětem, kontaktem, organizačně i 
prací. Překvapila nás hojná účast rodičů na 
schůzce v MŠ. Konzultací rodič- žák-vyučující se 
v  listopadovém týdnu zúčastnilo 100% rodičů. 
Děkujeme za váš zájem. Velmi nám pomáhá v naší 
práci. 
 
Dárek pro všechny, kteří ho chtějí přijmout. 

 
BYLO, NEBYLO   

Listopad se oblékl do šatů zářivých barev. Vítr 
učil listy tančit. Babička vyrývala ze země 
poslední cibulky a hlízky. Johanka je zbavovala 
hlíny a ukládala do papírových krabic.  
„Slyšela jsem, že to bylo dneska ve škole 
zajímavé.“ „ To bylo“, přitakala Johanka. „Paní 
učitelka nám vyprávěla o jednom panu 
prezidentovi, který chtěl, aby pravda a láska 
vyhrála nad lží a …“ „Nenávistí“, doplnila 
babička. „Ano“, přikývla Johanka a odhodlaně 
dodala. „Já si také přeju, aby vyhrávala pravda 
a láska.“  „Pravda je, že jsi holka a pravda je 
i to, že jsi pískle“, ozval se strejda, který 
zaslechl střípky rozhovoru, když spěchal k autu. 
„Já nejsem pískle!“, volala za ním Johanka 
rozzlobeně. Ale za strejdou bouchly dveře, auto 
zakouřilo a byl pryč. „Babičko, že není pravda, 
že jsem pískle!? Babi, co je vlastně PRAVDA a 
jaká je?“ „Pojď, uložíme cibulky a hlízky a pak 
si uděláme naši chvilku.“ 
Johanka se rozzářila, věděla, že bude mít 
babičku jen pro sebe. 
Rychle zbavila ruce špíny, přisunula si malou 
dřevěnou stoličku k plápolajícímu krbu. „Tak už 
povídej“, zaškemrala nedočkavě a položila si 
hlavu babičce do klína. Babiččina ruka klouzala 
po hedvábných vlasech vnučky.  Johanku v nose 
šimrala vůně šalvějového čaje. Plamínky v krbu 
dovádivě poskakovaly. Všude se rozlévalo 
příjemné teplo. Johanka blaženě přivřela oči. 
Najednou z výšky slyší hlas. 
„Už tě delší dobu pozoruji.“ Pohlédla vzhůru. 
Tmu roztrhlo křišťálově zářivé světlo. „Co je 
to?, pomyslila si. Klidný hlas jí odpověděl. 
„Jsem PRAVDA.“ Johanka úžasem vykulila oči. 
Zdálo se, že tělo PRAVDY je poskládáno z různě 
velkých křišťálových krystalků. Když Johanka 
přimhouřila oči a rozpoznala, že tělo bylo 
poskládáno z malých i větších pravd. Některé si 
jen tak v klidu hověly, jiné spolu diskutovaly a 
ty malé lumpačily jako děti. Hrály na honěnou, 

na schovávanou, cukr-káva-čokoláda, poskakovaly, 
klouzaly se.  
A najednou si Johanka všimla, že se jich několik 
svezlo po plášti a padalo k zemi. Lekla se a 
vykřikla. Uslyšela: „Buď v klidu, vše je v 
pořádku. Pravdy se snesou na zem a zabydlí se u 
lidí. Každý tak získá střípek z mého těla, svou 
pravdu. „A nebudeš pak mít děravé tělo?“ 
„Kdepak, uvolněná místa obsadí nově narozené 
pravdy. Ale na zemi se začnou dít věci!“ „Jaké?“ 
Zajímala se Johanka. „To záleží na tom, kde se 
mé střípky zabydlí. Některé se usadí v hlavě. 
Rozum je přijme, hýčká si je, ale někdy se 
stane, že je jimi po čase zaslepen.“ „Jak se to 
pozná?“, zajímala se Johanka. „Jednoduše. Lidé 
začnou obhajovat, prosazovat tu svoji pravdu. 
Někdy se začnou kvůli své pravdě urážet, prát, 
občas dokonce i válčit. Další střípky se mohou 
uvelebit u palce u nohy nebo u samého konce 
páteře. Ty ale rozum nevidí ani neslyší, jsou od 
něho příliš daleko. Pravdám se líbí v srdci 
člověka. Do širokého čistého srdce se jich vejde 
mnoho. Když pak člověk do sebe nahlédne, uvidí 
je a zatouží hledat další pravdy v sobě i v 
druhých. Lidé si tak začnou postupně skládat můj 
obraz.“  „A kdy skládačku dokončí?“, zajímala se 
Johanka. Jakoby z dálky slyšela: „Pamatuj, vše 
je stále v pohybu, vše se mění, vše je 
pomíjivé.“ 
Náhle Johanka pocítila vlahé pohlazení. Když 
otevřela oči, spatřila rozesmátou Týnu, jak se 
jí opakovaně chystá olíznout ruku svým dlouhým 
teplým jazykem.  
Johanka se napřímila. „Babičko, víš, co si 
myslím?“ Babička zakroutila hlavou. „Že to 
„pískle“ je strejdova PRAVDA, ale moje ne. Tak 
ať si ji nechá a já si nechám tu svou.“  Babička 
políbila Johanku na čelo. Věděla, že vykročila 
za PRAVDOU. Všimla si, že u ní tiše stojí 
zlatovlasá LÁSKA v zelených šatech s růžovými 
kytičkami. Je odhodlaná Johanku doprovázet na 
všech cestách. Rázným krokem k nim spěchala i 
krásná dívka s rudými vlasy - VĚDĚNÍ. Babička se 
s ní již setkala. Na malou chvilku se zarazila a 
hlavou jí prolétlo. Stále krásná, stále svůdná. 
Je dobré být v její přítomnosti ve střehu. Může 
pro člověka být andělským zvěstováním, ale 
rovněž si může člověka zotročit, ušlapat duši. 
Jak s ní asi bude vycházet Johanka? Ale to se už 
babičky dotýkala DŮVĚRA. Srdcem babičky, 
místností, domem, Rokytnem v daný okamžik 
procházel KLID. Prostoupil všechny a všechno. 
Dík za ten okamžik. 
 
Co si popřát na závěr roku? Nechť se můžeme v 
průběhu roku 2016 radovat, že se nám podařilo 
něčeho přežitého, nepotřebného či pro nás 
škodlivého se vzdát, pustit, odevzdat, abychom 
si vytvořili prostor pro nové, pro nás potřebné. 
Pak můžeme např. nudu, prázdnotu nahradit 
činorodostí, samotu pobytem s blízkým člověkem, 
milými lidmi, přepracovanost, vyčerpanost 
pobytem sama se sebou. Tím každý z nás 
přispějeme ke své spokojenosti i svému zdraví. 
Jestliže budete mít občas pocit, že jste 
neuspěli, není třeba se rmoutit. Vždyť právě dík 
svým chybám se stáváme silnějšími. Nabyté 
zkušenosti můžeme zužitkovat v novém období, 
použít je k obohacení života. 
                           Mgr. Olga Brousilová 



 

 
                                                                     
Chtěl bych  pozvat veřejnost a především 
děti  na 

tradiční vánoční bruslení, 
 

které se koná 

24.12.2015 od 8.30 do 10.00 hodin 
na zimním stadionu v Třebechovicích 

                     Václav Leder 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

15. 1.  2016       Obecní  ples 
19. 2.  2016       Hasičský ples  

19. 3.  2016       Maškarní ples 

20. 3.  2016       Dětský maškarní ples 
26. 3.  2016       Velikonoční tvoření 

30. 4.  2016       Pálení čarodějnic 

25. 6.  2016       Dětský den  
25.10. 2016       Lampioňák  

26.11. 2016       Adventní tvoření 

  3.12. 2016       Peklo 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 

      pondělí 16.30 - 17.30   hodin   Lenka Dostálová     
 

ZUMBA  S MARTINOU ČECHÁČKOVOU, 

    středa  od 18 do 19  hodin  
  

CVIČENÍ S PRUŽNÝM LANEM 

    čtvrtek 18.00 -  19.30   hodin  Kateřina Komárková 
 

 
 
 
 

Obec Rokytno 
vás srdečně zve na 

III. OBECNÍ PLES , 
který se uskuteční  

v pátek 15. ledna 2016 od 20 hodin 
v hospodě „U Pitrů“ v Rokytně 

 

Hraje   TAXIS           Vstupné 50 Kč 
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Kulturní  akce        

v  Rokytně 

Vánoční bruslení  

Tělocvična Rokytno 

http://www.rokytno.eu/data/ext-263.pdf

