
                                                                                              
 
 

Příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně štěstí a zdraví, a  úspěchů 

v novém roce    přeje                            

                 Obecní úřad  Rokytno     a                                     

                              zastupitelé  Obce Rokytno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       
Přiblížil se konec roku, a to je vždy 
příležitost k zamyšlení nad tím, co nám tento 
rok přinesl, co se nám povedlo a nepovedlo a 
co nás čeká v roce následujícím. 
Starosti posledních měsíců a dní mě donutily 
k zamyšlení nad dnešní urychlenou dobou, kdy 
žijeme stále rychleji. Čas vánoční je časem 
klidu a pohody a časem k onomu pozastavení. 
Nesmírně si vážím chvilek, kdy se sejdeme, kdy 
si popovídáme, kdy jsme pospolu. Za naše 
společné setkání bych upřímně poděkovala 
děvčatům z kulturní komise. Akce, které 
připravují  jsou srdnaté a Vámi hojně 
navštěvované. 
Rok 2016 byl rokem opět pracovním. Větší akcí 
bylo vybudování chodníků od č.p.106 až 
k autobusové zastávce k lesu směrem na Hradec 
Králové. Na budově č.p.146 v Rokytně  jsme 
vyměnili okna. V obci Zástava jsme v květnu 
předali našim spoluobčanům „Domeček“,          
ve kterém se scházejí. V obci Bohumileč jsme 
začali budovat dětské hřiště, zakoupili jsme 
herní sestavu. Dále   máme  vypracovanou 
projektovou dokumentaci, schválenou dotaci a 
vybraného zhotovitele stavby – Kanalizace 
Bohumileč. Jen v obci Drahoš jsme doposud 
neopravili střechu na „Kulturáku“, ale to bude 
prioritou roku 2017. Ve všech obcích byla 
prováděna údržba, jak zeleně, tak našich 
budov. Byla provedena přechodná úprava 
provozu na pozemních komunikacích v našich 
obcích.  
Dle návrhu rozpočtu pro rok 2017 budeme opět 
pracovat na zkvalitnění života v našich 
obcích. Je pro mě důležité, aby práce za námi 
zastupiteli byla viditelná! Ne vždy s námi 
souhlasíte, jsem vděčná za Vaše náměty a 
připomínky. 
Přiblížil se konec roku ……   Upřímně bych 
chtěla poděkovat Vám všem! Všem občanům, 
zastupitelům, zaměstnancům. My všichni se 
podílíme na životě v našich obcích. 
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i 
celého zastupitelstva radostné prožití 
vánočních svátků, splnění Vašich přání a 
v roce 2017 hlavně pevné zdraví a úsměv       
na tváři.  
                          Vrbatová Petra  
 
 
 
    
                         
 
     Každoročně se scházíme při zpívání 
vánočních koled. Za tuto tradici vděčíme 
manželům Čížkovým z Rokytna. Velký dík patří 
také jejich rodině a kamarádům. Pití sladké 
medoviny od pana MUDr. Radka Hubače a cukroví   
od zpívajících hostů bylo nedílnou součástí 
krásně prožitého úterního podvečera. Děkuji Vám 
všem za příjemné setkání! 

 

 
 

 

Výpis z usnesení obecního zastupitelstva 
obce Rokytno č.8/2015 ze dne 20.10. 2016 
 

1)  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
program zasedání. 

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

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se         
o jednání ze dne 5. 10. 2016.  

4)  Obecní zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 8/2016 k 20. 10. 2016. 
Příjmy celkem:           489 800,- Kč. 
Výdaje celkem:            39 800,- Kč.    
Saldo hospodaření:       450 000,- Kč.            
Financování: přebytek    450 000,- Kč. 

5) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
bezúplatný převod pozemku označeného jako 
p.p.č. 521/5 ostatní plocha – silnice o výměře 
215 m2 v obci Rokytno a katastrálního území 
Bohumileč do vlastnictví Pardubického kraje. 
Záměr bude vyvěšen na úřední desce. Doporučeno 
na jednání OZ v listopadu. 

6) Obecní zastupitelstvo ruší usnesení č. 
10A/8/2016 ze zasedání OZ dne 22. 9. 2016. 

7) Obecní zastupitelstvo souhlasí s dělením a 
budoucím prodejem zaplocené části pozemku p.č. 
1123/45 v k. ú. Rokytno. Hranice pozemku je 
určena stávajícím plotem. Geometrický plán si 
zadá a zaplatí kupující. 

8) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci“  
ohledně propojení silnic D35 a I/R35 Rokytno – 
Býšť a připomínkuje – požadujeme protihluková 
opatření, popřípadě val, pruhy stromořadí.  

9)  Obecní zastupitelstvo souhlasí 
s budoucím prodejem zaplocené části  pozemku 
p. č. 129/2  v k. ú. Rokytno.  

10)  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
připomínky z řad občanů a bod „odpadové 
hospodářství“ doporučuje na jednání OZ 
v listopadu.                                         

11) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informaci místní organizace ČRS  Holice, že 
v sobotu 5. 11. 2016 bude proveden výlov 
rybníka v obci Rokytno. 

12) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
korekturu Rokytenských novin před jejich 
výtiskem Radou obce Rokytno.    

13) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
schůzku finančního výboru a kontrolního výboru 
v měsíci listopadu. 

14) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
chybějící kabel elektrického vedení podél 
kanalizační přípojky u rozestavěných domů p. 
Hoška p. p. č. 1113/4 v k. ú. Rokytno a p. 
Horáka p.p. č. 1113/6 v k. ú. Rokytno. 

15) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že 
od 1. října 2016 mohou obce stanovit kratší 
nebo žádnou dobu nočního klidu pouze 
rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné 
vyhlášky. Doporučeno na jednání OZ 
v listopadu. 

Slovo starostky 
O  čem se jednalo 

 Zpívání vánočních koled 

 



16) Obecní zastupitelstvo souhlasí s výměnou 
plynového kotle v obecním bytovém domu č. p. 
73 v Rokytně, firmou „Vodoinstalatérství, 
topenářství Tomáš Formánek“. Cenové nabídky   
na výměnu plynového kotle jsou k nahlédnutí    
na obecním úřadu v Rokytně.  

17) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
stavební úpravy a výměnu oken v domu č.p.146. 

18) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně vypsaných dotačních titulů.  

                       
 

Výpis z usnesení obecního zastupitelstva 
obce Rokytno č.11/2016 ze dne 

24. 11. 2016 
 
1) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
program zasedání. 

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

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se       
o jednání ze dne 10. 11. 2016.  

4) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Darovací 
smlouvu – finanční dar“, Oblastní charitě 
Pardubice, ve výši 10 000,- Kč.                 

5) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Účelovou 
dotaci“, na nákup notebooku HP 15, ve výši 
12 043,- Kč, pro školní jídelnu a mzdové 
náklady pro kuchařku, která vykonávala svou 
práci ve školní jídelně v období od 4.7.- 
15.7.2016, ve výši 3 840 Kč.   

6) Obecní zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9/2016 k 24. 11. 2016. 

        Příjmy  celkem:         0 Kč. 
        Výdaje celkem:          0 Kč.    
        Saldo hospodaření:      0 Kč.            
  Navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci 
- Základní a mateřská škola Rokytno, okres 
Pardubice: o 16 243,-Kč. 

  Finanční dar Oblastní charitě Pardubice       
ve výši   10 000 Kč. 

7) Obecní zastupitelstvo schvaluje 
Rozpočtový výhled obce Rokytno na rok 2018-
2020.    

8) Obecní zastupitelstvo schvaluje  „Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací č.2, 
Kanalizace Rokytno“.     

9) A. Obecní zastupitelstvo neschvaluje 
podání žádosti o povolení kácení břízy           
na p.p.č. 366/11 v k.ú.Bohumileč.     

     B. Obecní zastupitelstvo neschvaluje 
ořezání, popřípadě podání žádosti o povolení 
kácení kaštanu před č.p.40, v obci Bohumileč. 

10) Obecní zastupitelstvo schvaluje 
„Bezúplatný převod pozemku označeného jako 
p.p.č.521/5 ostatní plocha – silnice o výměře 
215m2  v obci Rokytno a katastrálním území 
Bohumileč         do vlastnictví Pardubického 
kraje.Vyvěšeno dne:25.10.2016  Sejmuto dne: 
25.11.2016 

11)  Obecní zastupitelstvo neschvaluje 
„Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
– Dálnice D35 Opatovice-Časy“ (dříve věcné 
břemeno). Jedná se o smlouvu s číslem jednacím 
1-0035-0001-02/BP/16/274.    

12) Obecní zastupitelstvo neschvaluje „Smlouvu   
o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Dálnice 

D35 Opatovice-Časy“.  Jedná se o smlouvu s číslem 
jednacím 1-0035-0001-02/BP/16/2280.  

13) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku parc.č.1123/135 panu U v k.ú.Rokytno      
o výměře 104 m2  za 35 Kč /m2.  
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona128/2000 Sb.   

  Vyvěšeno:4.11.2016     Sejmuto: 24.11.2016       
13) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 
p.č.129/2 v k.ú.Rokytno o výměře 50 m2 manželům H 
za 35 Kč /m2.  

  Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   
  Vyvěšeno:25.10.2016   Sejmuto: 24.11.2016         
14) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku parc.č. 686/70 v k.ú.Rokytno manželům  Š 
o výměře  754 m2  za 605 Kč /m2 (500 Kč + 21% DPH).  

 Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   
 Vyvěšeno:25.10.2016      Sejmuto: 24.11.2016       
15)  Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku parc.č. 686/69 v k.ú. Rokytno o výměře  
733 m2 manželům G za 605 Kč /m2 (500 Kč + 21% DPH).  

 Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   
  Vyvěšeno:25.10.2016 Sejmuto: 24.11.2016         
16) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost 
o prodej obecního pozemku p. č. 473/15 v k.ú. 
Bohumileč na výstavbu rodinných domů. Doporučeno 
na jednání OZ v prosinci.                   

17) Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
prodat část pozemku p.č. 1123/45  v k.ú. Rokytno 
a souhlasí se zpracováním geometrického plánu   
na oddělení zaplocených částí p.p.č 1123/45 
v k. ú. Rokytno pro budoucí prodej pozemků. 
Prodej bude uskutečněn za cenu 35 Kč/m2.    

  Geometrický plán platí budoucí kupující.      
18) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost 
o prodej obecního pozemku p.č. 439/1         
v k.ú.Bohumileč a doporučuje na jednání OZ 
v prosinci.                           

19) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost 
o prodej obecního pozemku  p.č. 686/48 a p.č. 
1159/4  v k. ú. Rokytno a doporučuje na jednání 
OZ v prosinci.  

20) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí email 
ze dne 4.11.2016 od paní JUDr. Aleny Hakové 
ohledně nájmu pozemků v bývalém areálu JZD. Email 
je k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně.     

21) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej     
120 l pytlů na komunální odpad za cenu 70,-Kč    
za jeden pytel.   

22) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že   
od 1. října 2016 mohou obce stanovit kratší nebo 
žádnou dobu nočního klidu pouze rozhodnutím 
vydaným na základě obecně závazné vyhlášky. 
Doporučeno na jednání OZ v roce 2017.                    

23) Obecní zastupitelstvo schvaluje „ Smlouvu  
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení  k distribuční   soustavě  
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 
16_SOBS01_4121241699“   

24)  Obecní zastupitelstvo schvaluje „ Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení  k distribuční   soustavě  
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 
16_SOBS01_4121241697“  

25) Obecní zastupitelstvo schvaluje „ Smlouvu  
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení  k distribuční  soustavě  
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 
16_SOBS01_4121241701“  

26) Obecní zastupitelstvo schvaluje „ Smlouvu  
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení  k distribuční   soustavě  



do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)  číslo 
16_SOBS01_4121241701“ 

27) Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
prodat pozemky p.č. 412/12, 412/13, 412/14 v k.ú. 
Bohumileč, část Zástava. 

 
 

 
Výpis usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 11/2016                 
ze dne 15.12.2016 

 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu p. J. Malíka a p. V. Blažka.  

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se       
o jednání ze dne 8. 12. 2016.  

4) Obecní zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č.10/2016 k 15.12.2016.              

    Příjmy celkem:          39 000 Kč 
    Výdaje celkem:          39 000 Kč    
    Saldo hospodaření:           0 Kč            
 Dále obecní zastupitelstvo pověřuje účetní obce 
Rokytno p. Marcelu Kamenickou provedením 
případné   rozpočtové změny v závislosti       
na přijatých dotacích, darech a daňových 
výnosech do 31.12.2016.  

5) A. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
rozpočet obce Rokytno na rok 2017. 

  Závazné ukazatele 
  Příjmy celkem:        11.069.512 Kč 
  Výdaje celkem:        14.976.380 Kč  
  Saldo hospodaření:    -3.906.868 Kč 
  Financování:          -3.906.868 Kč 
  Rozpis financování: 
  Splátky půjček:               - 1.277.400 Kč 
  Zapojení přebytku hospodaření:  5.184.268 Kč 

B. Obecní zastupitelstvo schvaluje  
příspěvek pro příspěvkovou organizaci 
Základní a mateřská škola Rokytno, okres 
Pardubice:   836.140,-Kč. 

C. Obecní zastupitelstvo pověřuje 
starostku k provádění rozpočtových změn      
na položkách v rámci paragrafů do částky 
100 000,-Kč. 

6)  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu 
o zřízení věcného břemene – služebnosti        
IV-12-2014167/VB/1, Bohumileč  p.č. 44/1 – 
Köhler – rozšíření kNN“. 

7) A. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
„Smlouvu  o zřízení věcného břemene“ na pozemku    
p.č. 805 v k.ú. Rokytno inženýrské sítě – plyn 
Dálnice D35 Opatovice-Časy. Jedná se o smlouvu 
s číslem jednacím 1-0035-0001-02/BP/16/083.  
   B. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
„Smlouvu  o zřízení věcného břemene“           
na pozemku p.č. 92 v k.ú.  Rokytno - 
inženýrské sítě –SO 432 – V.O., Dálnice D35 
Opatovice-Časy. Jedná se o smlouvu s číslem 
jednacím 1-0035-0001-02/VM/16/251.    

8) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu  
o zřízení  služebnosti “ na pozemcích p.č. 
642/76,  642/78, 642/77, 773/60,  1516/56  vše  
v k.ú. Rokytno  inženýrské sítě – podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě je 
SO 474 Přeložka DOK (dálkového optického 

kabelu) -  Dálnice D35 Opatovice-Časy. Jedná 
se o smlouvu s číslem jednacím 1-0035-0001-
02/VM/16/055.    

9) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě“          
na    pozemcích p.č. 642/76,  642/77, 642/78, 
1516/56 vše  v k.ú. Rokytno  inženýrské sítě – 
SO č.335 – Přeložka vodovodu PE 160 - Dálnice 
D35 Opatovice-Časy. Jedná se o smlouvu 
s číslem jednacím    1-0035-0001-02/VM/16/087.  

10) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu  
o zřízení  služebnosti inženýrské sítě“        
na pozemcích p.č. 805  v k.ú. Rokytno  
inženýrské sítě –SO č.336 -  Přeložka vodovodu 
PE 160 - Dálnice D35 Opatovice-Časy. Jedná se 
o smlouvu s číslem jednacím 1-0035-0001-
02/VM/16/026. 

11)  Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku parc.č. 686/71  o  výměře 149 m2, 
vzniklého na základě geom. plánu číslo 
676/47/2016  z pozemku p.č. 686/5 vše v k.ú. 
Rokytno a prodej pozemku parc.č. 1123/228        
o  výměře 126 m2  a pozemku parc.č. 1123/229     
o výměře 90 m2,vzniklých na základě geom. plánu 
číslo 680-54/2016 z pozemků p.č. 1123/1 a 
p.p.č1123/2 vše v k.ú. Rokytno MP za 35 Kč/ m2.   
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   
Vyvěšeno : 28.11.2016  Sejmuto: 15.12.2016   

12) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemků parc.č. 412/12, 412/13, 412/14 vše 
v k.ú. Bohumileč SV,  za 35 Kč /m2.  Žádost 
splňuje  podmínky  § 39 zákona 128/2000 Sb.   
Vyvěšeno : 28.11.2016  Sejmuto: 15.12.2016  

13) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
termíny zasedání rady a zastupitelstva obce 
Rokytno.                                             
Rada – 12.1., 9.2., 16.3., 12.4., 11.5., 15.6. 
Zastupitelstvo – 26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 
25.5., 29.6. 

14) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu finančního výboru, kontrolního výboru a 
kulturní komise za rok 2016. 

15) Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření 
prodloužení smlouvy na dodávku el.energie a 
zemního plynu na rok 2017 pro Obec Rokytno     
od skupiny ČEZ Prodej s.r.o. 

16) Obecní zastupitelstvo schvaluje plán 
účetních odpisů Obce Rokytno na rok 2017. 

17) A. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zápis z dílčího přezkoumání Obce Rokytno        
za rok 2016. 

  B. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zápis z dílčího přezkoumání Svazku Obcí 
Rokytno-Chvojenec  za rok 2016. 

18) Obecní zastupitelstvo ruší usnesení 
č.13D/10/2016 ze zasedání OZ dne 24.11.2016. 

19) A. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
podepsání smlouvy, dne 25.11.2016,               
na  realizaci veřejné zakázky s názvem 
„KANALIZACE A ČOV OBCÍ ROKYTNO – CHVOJENEC SO 
050-052-   TLAKOVÁ KANALIZACE BOHUMILEČ“. 
Znění smlouvy bylo schváleno v zadávací 
dokumentaci na zasedání OZ dne 4.9.2016, 
usnesení č.3/7/2016. Zhotovitel – Gasco 
spol.s.r.o., byl vybrán na základě      
zadávacího řízení. 
    B. Obecní zastupitelstvo schvaluje Dodatek 
ke Smlouvě o dílo č.1 uzavřené dne 25.11.2016 
v souladu s §2586 a následujících ustanovení 

 

Oznámení 



zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,         
ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními 
stranami: Obec Rokytno a Gasco spol. s.r.o. 

20) Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem 
pozemků v k.ú. Rokytno a k.ú. Bohumileč –     
dle nájemní smlouvy, která je přílohou zápisu, 
panu Ladislavu Soukalovi, Rokytno č.p.163, 533 
04   Sezemice.  Vyvěšeno:      28.11.2016 
Sejmuto:  16.12.2016. 

21) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
vypracování „Znaleckého posudku“ panem   Ing. 
Václavem Zimou, ohledně pronájmu a prodeje 
obecních pozemků. 

22) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu pana J. Malíka ohledně odpadového    
hospodářství v našich obcích Drahoš, 
Bohumileč, Rokytno a Zástava. 

 
 
 
 

 
                                              
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Příjmy Schválený rozpočet 

Daňové příjmy 9 124 000 Kč 

Nedaňové příjmy 1 355 212 Kč 

Kapitálové příjmy 179 000 Kč 

Dotace 411 300 Kč 

Příjmy celkem 11 069 512 Kč 
Zapojení přebytku z předcházejících 
let 

      5 184 268 Kč 

Příjmy s přebytkem hospodaření 16 253 780 Kč 

Výdaje Schválený rozpočet 

Zemědělství a lesní hospodářství 40 600 Kč 

Doprava – silnice, chodníky 560 000 Kč 

Vodní toky a odpadní vody 6 207 000 Kč 

Vzdělávání - školství 1 338 640 Kč 

Kultura a zájmová činnost 516 600 Kč 

Bydlení, komunální služby,územní rozvoj  2 264 040 Kč 

Ochrana životního prostředí,odpady,zeleň 1 369 000 Kč 

Sociální péče a pomoc 40 000 Kč 

Bezpečnost a veřejný pořádek,ochrana ob. 127 000 Kč 

Požární ochrana 218 000 Kč 

Územní samospráva 2 295 500 Kč 

Výdaje celkem 14 976 380 Kč 
380 069 512 Kč    

Financování  - splátky úvěrů  

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 
Kč16 253 4    

 Výdaje  se splátkami  úvěrů  16 253 780 Kč 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pro připomenutí uvádíme  
některé kontakty 
 

Obec Rokytno, IČ 00274178  
 Email: urad@rokytno.eu  
 Datová schránka:  94xa5a6 
Web:  www.rokytno.eu 

  Na internetových stránkách  jsou všechny 
informace stále aktualizovány. Naleznete tam 
například: úřední desku, zprávy o dění v obci, 
zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva obce 
Rokytno, informace o poplatcích, jízdních 
řádech, počasí, aktuální hlášení obecního 
rozhlasu, atd.    

 

 OBECNÍ  ÚŘAD  ROKYTNO  
 Tel.:   466 989 128  kancelář 
        602 435 122  starostka 
        773 005 182  místostarosta 
        724 180 927  účetní 
 
 

Obecní úřad  - úřední hodiny 
 

    od – do hodin 

Pondělí 7 - 12   13 - 17 

Úterý nejsou úřední hodiny 

Středa 7 - 12   13 - 17 

Čtvrtek nejsou úřední hodiny 

Pátek 7 - 12 
 

Kancelář obecního úřadu je v  prvním patře, a tak  
pro občany, kterým dělá problém vyjít schody, máme 
u vstupu do budovy zvonek. Po zazvonění sejdeme 
dolů a případnou agendu s Vámi vyřídíme dole na 
chodbě.  
 

Úřad poskytuje, mimo jiné, tyto služby:  
 

- Úřední OVĚŘENÍ PODPISU ( 30 Kč) 
- - Úřední OVĚŘENÍ LISTINY (30 Kč za každou stránku) 

 

a je tu pracoviště CZECHPOINT , to znamená, že 
zde můžete získat tyto informace  
 

-   VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
    (100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou   
       následující,  i započatou stránku) 
 -   VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
    (100 Kč za první stránku a 50 Kč za další stránku) 
-    VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 
    (100 Kč za první stránku a 50 Kč za další stránku) 
-    VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 
     (100 Kč za každý výpis) 
-    VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE 
    (100 Kč první strana, a za každou další max.50Kč)  
-    DATOVÉ SCHRÁNKY 
      Žádost o zřízení datové schránky,   
      znepřístupnění, přístupové údaje, změny adres,   
       oprávněných osob, konverze dokumentů 
 -   DALŠÍ PODÁNÍ 
 
 

Více na adrese    http://www.czechpoint.cz  
 
KONTAKTY NA POLICII 
 

POLICIE ČR OBVODNÍ ODDĚLENÍ PARDUBICE 3 - 
DUBINA           

                   TELEFON   974 566 721 
 

MĚSTSKÁ POLICIE SEZEMICE TELEFON   602 413 250 
                           466 330 156 

 

Rozpočet obce Rokytno  
na rok 2017 

 

Kontakty 

mailto:urad@rokytno.eu
http://www.czechpoint.cz/web/


 
 

 
 
Knihovna je v budově obecního úřadu v Rokytně. 
Knihy se půjčují na základě registrace a zdarma.  
 

Knihovna je otevřena v úterý od 15 do 18 hodin. 
 
 
 
 
 

ORDINAČNÍ DOBA o VÁNOCÍCH 2016 
 

Mudr. Jana Ižáková    
 

23. 12.  a 30.12. neordinuje 
od 27. 12. do 29.12 jen  Chvojenec  7,30-8,30      
                    a    Dolní Roveň   9-11h 
Od pondělí   2.1.2017   normální  ordinace. 
 

Mudr.   Pavel Škoda  
   

Mezi svátky bude ordinace pouze 

V  BÝŠTI  27.12. a 28.12.2016 OD 8 DO 12 HODIN 

V jiných obcích ordinace od 28.12 do 30.12.2016 není.  
 

Mudr. Beáta Hromková    
 

od 23. 12.  do 30.12. neordinuje 
 

Lékařská pohotovostní služba  
(Pardubice a okolí) 

 
Zdravotnická záchranná služba  tel. 155  

(jen v případě bezprostředního ohrožení života) 

 
Lékařská pohotovost pro dospělé (není v areálu 
nemocnice!)  
www.pardubickalekarskapohotovost.cz  
Adresa: Erno Košťála 1014, Pardubice-Dubina  
Telefon: 466 989 000  
Ordinační / Provozní doba:  
Po - Pá: 14 – 22,  So, Ne, svátky: 10 – 22  
 
Lékařská pohotovost pro děti a dorost  
Adresa: Pardubická nemocnice, budova č. 7 – 
dětské oddělení (zezadu)  
Telefon: 466 015 405  
Ordinační / Provozní doba:  
Po – Pá: 16 – 2000 So, Ne, svátky: 8.00 – 19.00  
 
Ošetření úrazů dětí a dorostu v době pohotovosti  
Adresa: Pardubická nemocnice ,Emergency Komplexu 
ambulancí chirurgie a traumatologie–budova č. 27  
Telefon: 466 012 888  
Ordinační / Provozní doba:  
Po–Pá: 15.30–7 So,Ne,svátky: nepřetržitě 24 hodin  
 
Stomatologická (zubní) pohotovost  
Adresa: Pardubická nemocnice, budova č. 17  
(Multioborový pavilon – suterén, samostatný 
vstup vpravo dole od hlavního vchodu)  
Telefon: 466 015 207  
Ordinační / Provozní doba:  
Po–Pá: 17-21  So,Ne,svátky: 8-18   
 
Lékárna pro veřejnost  
Adresa: Pardubická nemocnice 
Pohotovostní služba:  
Po–Pá: 16–22 So,Ne,svátky: 8–22  

  

STOČNÉ 
 

  Od 1.1.2017 se mění systém placení stočného. 
Dle zákona   č 274/2001 o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně 
některých zákonů, v platném znění, se musí 
účtovat stočné v nemovitostech, kde není 
používána studna, dle spotřeby dle vodoměru     
na vodovodní přípojce.  Z tohoto důvodu budou 
majitelům nemovitostí zasílány dodatky           
ke smlouvám. Nemovitosti, které používají i jiný  
zdroj vody, budou platit stočné dle směrných 
čísel jako doposud (dodatky ke smlouvám nebudou).    
Cena stočného zůstává stejná jako v roce 2016  
( 25,22 + 3,78 DPH = 29 Kč za m2).  
Platby za stočné budou vybírány v roce 2017      
na základě fakturace a to 2 x ročně. První 
faktura bude vystavena v dubnu (platba stočného 
na 1. pololetí 2017), druhá faktura bude 
vystavena v říjnu (platba za 2.pololetí 2017). 
Stavy vodoměrů bude Svazek obcí Rokytno-
Chvojenec získávat od společnosti Vodovody a 
kanalizace a.s. a na základě získaných údajů 
bude fakturovat. Další případné informace 
k výběru stočného poskytne Obecní úřad 
v Rokytně.  

 

PROVOZ KANALIZACE 
 

Upozorňujeme majitele nemovitostí, že 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. 
Dále připomínáme, že připojení nemovitosti musí 
být přímo do čerpací jímky! Při kontrolách jímek 
bylo zjištěno, že některé nemovitosti jsou 
napojeny do jímky přes jinou jímku, což být 
nesmí. Žádáme proto majitelé nemovitostí, které 
jsou takto napojeny, aby si připojení k jímce 
opravili.    
 

V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné 
závadě je odběratel povinen neprodleně upozornit 
Obecní úřad v Rokytně nebo volejte na telefonní 
čísla  724290133 Zbudil, 466989128 kancelář,  
602435122 Vrbatová, 724180927 Kamenická. Majitel 
nemovitosti nemá oprávnění zasahovat do zařízení 
jímky, případně je opravovat. 
 

 Svazek Obcí Rokytno-Chvojenec oznamuje, že 
v průběhu měsíce ledna - dubna  bude ve všech 
domácnostech prováděna kontrola jímek. 

  

 
 
 
 

Hlavní velkou akcí roku 2017 je – Stavba  
KANALIZACE A ČOV OBCÍ ROKYTNO – CHVOJENEC SO 
050-052 – TLAKOVÁ KANALIZACE BOHUMILEČ. Nyní je 
vybrán zhotovitel stavby. 
Informativní schůzka s občany Bohumilče, 
projektanty, zhotovitelem a stavebním dozorem 
proběhne začátkem roku 2017. Do konce roku 2017 
by měla být stavba zrealizována. 

 

 Tlaková kanalizace 
    

 

Kanalizace Bohumileč 
 

 

 Obecní knihovna Rokytno 

 

 Ordinace lékařů 



, 
 
 
 
 
 
Obnovy katastrálního operátu (digitalizace) 
katastrálního území Rokytno nabyla platnosti dne 
31.5.2016. Důsledkem obnovy katastrálního 
operátu může být jak změna výměry parcel, 
tak změna poplatníka daně z pozemku. Po skončení 
obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou 
evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 
zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v 
platném znění), proto se poplatníkem stává 
vlastník.   
 
 

 Vlastník pozemků v k.ú. Rokytno (např. pole, 
louky, které jsou pronajaty)‚ je tedy povinen 
za nemovitosti dotčené provedenou obnovou 

katastrálního operátu, podat dílčí daňové 
přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 
2017. Daňové přiznání se podává od 1.1. 
do 31.1.2017 Finančnímu úřadu        
 (FU Pardubice- daň z nemovitých věcí   sídlí 
V Hronovické ulici). (podle ustanovení § 13a 
odst.1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů). 
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, 
vznikne mu povinnost zaplatit pokutu (závislou 
na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení). 
Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen 
uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož 
zákona. 
 

Úplné daňové přiznání lze vyplnit na portálu 
elektronických  podání pro finanční správu: 
https://adisepo.mfcr.cz/ 
 -  Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí  
 

 

Tiskopisy na dílčí přiznání lze získat na 
finančním úřadě a nebo na stránkách: 
http://www.financnisprava.cz 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ROKYTNO  2010 
 

     
 
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.   
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 
majitelům nemovitostí v Rokytně  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 

         

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

                     svozovým   dnem    je    pondělí 
 

 

měsíc 2 x za měsíc 

den 
1 x za měsíc 

den 

  leden  2, 16, 30  

  únor 13, 27  

  březen 13, 27 27 

  duben  10,  24 24 

  květen 8, 22 22 

  červen 5,  19 19 

  červenec 3, 17, 31 17 

  srpen 14, 28 14 

  září  11,  25  11 

  říjen  9,  23   9  

  listopad   6,  20  6 

  prosinec  4,  18  4 

Harmonogram 
svozů popelnic v roce 2017 

Půjčky na obnovu 
bytového fondu 

 

 Digitalizace k.ú. Rokytno  
a daň z nemovitostí  

https://adisepo.mfcr.cz/
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=DNEDP4
http://www.financnisprava.cz/
http://www.rokytno.eu/


 
Pro připomenutí uvádíme, jak v Rokytně třídíme 
a odvážíme odpadky 
 
Komunální odpad – popelnice jsou vyváženy 1x     
za čtrnáct dnů  nebo 1 x za měsíc, podle toho 
jak si kdo objednal. 
Lze si zakoupit na Obecním úřadě i pytel na 
komunální odpad, který bude vyvezen společně s 
popelnicemi 
 
Velkoobjemný odpad - jedná se např. o starý 
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, 
kuchyňské linky, atd. Tyto odpady můžete odvézt 
na sběrný dvůr do Dražkovic. Můžete odvézt  max. 
200 kg  odpadu na osobu a rok.  
Provozní doba sběrného dvoru je  
  PO – PA  6.30 – 15 , ve středu do 17 hodin.  
Dále je 2 x za rok přistaven v obci kontejner na 
velkoobjemný odpad.   
 
Bioodpad – Jedná se o biologicky rozložitelný 
odpad pocházející především z údržby zahrad, 
ale i kuchyní. 
Od května jsme mohli odvážet větve a trávu 
(každé samostatně) do určeného sběrného místa 
v Rokytně, v areálu bývalého JZD. V roce 2017 
bude kontejner opět přistaven od měsíce dubna. 
Nyní tento odpad můžete odvézt do kompostárny 
do Dražkovic, kde od Vás po předložení OP tento 
odpad zdarma převezmou. Provozní doba sběrného 
dvoru je PO – PÁ  6.30.-15.00, ve středu do 
17.00.hod. 
 
Větve a dřevní hmotu   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. 
Od dubna 2017 bude opět místo na větve také 
v Rokytně. 
 
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. Více o kontejneru od firmy 
DIMATEX najdete na www.recyklace-textilu.cz  
Textil pro Diakonii Broumov sbíráme 2 x ročně. 
 
Nebezpečný odpad - autobaterie, nerozbité 
zářivky, vyjeté oleje, olejové filtry, baterie, 
zbytky nátěrových hmot, léky, teploměry 
 - 2 x za rok je pořádán mobilní sběr 
 
Pneumatiky - odevzdávejte opotřebované 
pneumatiky na místech zpětného odběru. 
Občané mají možnost pneumatiky odevzdat 
bezplatně,po telefonické domluvě se starostkou, 
v pneuservisu v Býšti, kde je místo zpětného 
odběru. 

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  (vyváženy každý týden)  
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  patří v Rokytně do plastů – 
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. 

 
 

Kontejnery na papír ( vyváženy 1 x za 14 dní) 

 

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 nepatří 
do kontejneru (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  již  poněkolikáté 
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 
 
  Plasty patří do plastů, papír do papíru, 
směsný odpad do popelnic !!  

 
Pro většinu občanů je samozřejmostí dávat 
odpad  do popelnic a odpadkových košů. Jsou 
mezi námi ale i ti, kteří odpadky hází a 
vyvážejí  kde se jim zlíbí – na zem u 
autobusových zastávek u lesa,  v obci,         
na hřišti a v jeho okolí, ale i vyvážením      
na kraj lesa apod. 
  Prosíme,  proto obyvatele naší obce, aby 
odpad likvidovali jen způsobem k tomu 
určeným.  
 
 

 
 
 

Likvidace odpadů v obci 



 
 
 
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, 
o poplatku za komunální odpad 

 
Zastupitelstvo obce Rokytno se na svém zasedání dne 
24.9.2016 usnesením č. 11/8/2016 usneslo vydat    
na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. 
d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví 
poplatek za komunální odpad, který vzniká na 
území obce. 

Čl. 2 
Správa poplatku 

1) Správu poplatku vykonává obec Rokytno. 
2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž 
činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku 
je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální 
odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo 
společenství vlastníků jednotek podle zvláštního 
zákona, je plátcem toto společenství. Plátce 
poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky  

 
 

Čl. 3 
Sazba poplatku 

  Na základě předpokládaných oprávněných nákladů 
obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním 
odpadem rozvržených na sběrné nádoby a frekvenci 
svozu činí sazba poplatku pro kalendářní rok: 
a) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 4 týdny   
                              800 Kč; 
b) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 2 týdny 
 1 500 Kč; 
c) nádoba 240 l při svozu 1× za 2 týdny  
                             2 400 Kč; 
d) 2 kusy nádob do 120 l včetně  
  při svozu 1× za 2 týdny                2800 Kč. 

 
 

Čl. 4 
Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný do 28.února příslušného 
kalendářního roku. 
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu 
stanoveném v odst. 1, je poplatek splatný do 15. 
dne měsíce následujícího po měsíci, kdy 
poplatková povinnost vznikla. 

 
 

Čl. 5 
Zrušující ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně 
závazná vyhláška obce č. 2/2015, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ze dne 17. prosince 2015. 

 

 

Čl. 6 
Všeobecná ustanovení 

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad 
se vztahují zvláštní předpisy.  

 
 
 

Čl. 7 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 
dnem 1. ledna 2017. 
 

 

 
 
 

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů  pro rok 
2017 je stanoven na základě „Závazné 
objednávky odpadových služeb“, kterou měli 
majitelé nemovitostí odevzdat do 16.11.2016. 
 Každému, kdo objednávku neodevzdal, byl 
objednán 14-ti denní odvoz 120 l popelnice.          

                                                     

Po zaplacení poplatku za objednanou nádobu 
bude majiteli nemovitosti vydána známka, 
kterou si nalepí na popelnici. 
Zaplatit poplatek a vyzvednout známku je třeba 
nejpozději do 28.2.2017, protože popelnice 
bez známek budou vyváženy pouze do konce 
února. V březnu již nebudou popelnice         
bez známek vyváženy.  
 V případě zaplacení poplatku na účet si lze 
domluvit vyzvednutí známky telefonicky nebo 
emailem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 2017. 
 
 
 
 
 
Složenky na poplatky nebudou zasílány. Každý 
má dle zákona zaplatit poplatek bez vyzvání. 
 

Místní poplatky se platí 
                od 23.1.2017 do 28.2.2017 
 
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu     
   v Rokytně  v pondělí a ve středu  
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. Vše o poplatcích  
je na našich stránkách www.rokytno.eu 
 
 

objem nádoby frekvence svozu  cena 

120 l 1 x za měsíc 800 Kč 

120 l 2 x za měsíc 1 500 Kč 

240 l 2 x za měsíc 2 400 Kč 

120 l  2 KUSY 2 x za měsíc 2 800 Kč 

Obecně závazná vyhláška 

 

Placení poplatků za odpad a psa 

Poplatek za psa 

Poplatek za komunální odpad 

http://www.rokytno.eu/


 
 
    Rok se s rokem sešel a jsou tu opět Vánoce. 
Ještě předtím než Vám všem popřeji klidné 
prožití svátků, bych ráda zrekapitulovala 
události uplynulých měsíců.  
     Těsně poté, co jsme přivítali rok 2016, 
pořádala obec Rokytno tradiční obecní ples, 
který se opět dočkal velikých ohlasů. V březnu 
jsme naše ratolesti opět zabavily a podnítily 
k tvoření při velikonočním vyrábění.    
Zanedlouho poté k nám přiletěli čarodějnice.                  
Po vyčerpávajících disciplínách přišel gulášek 
na posilnění před pálením čarodějnic vhod.  
18.6. někteří z nás vycestovali až do oblak.  
     Předtím než naším dítkám skončila školní 
docházka, čekal na ně ještě dětský den se 
záchranářskou tématikou, kde si všichni mohli 
vyzkoušet profese jako: policista, hasič či 
záchranář. Druhý ročník lampionového průvodu se 
uskutečnil dne 25.10. a jako při prvním ročníku, 
i letos byla účast veliká.  
     Následovalo adventní tvoření, které nám 
připomnělo, že už se blíží Vánoce, ačkoliv to 
venku vypadá spíše jako kdyby byl podzim. Zde si 
návštěvníci mohli vyrobit nebo zakoupit vánoční 
dekoraci. Poté následovalo 3.12. čertovské 
dostaveníčko na hřišti u obecního úřadu. Děti     
po splnění pekelných úkolů dostávali od Mikuláše 
a anděla balíčky a kdo se přeci jen v pekle 
dostatečně neohřál, byla zde k dispozici 
čertovská krčma s občerstvením. Zatím 
poslední akcí letošního roku byla velice 
zajímavá přednáška o bylinkách. Dále pak      
po celý rok naše děvčata chodí 
gratulovat   našim spoluobčanům k jejím 
životním jubileím. 
     Vymyslet, zorganizovat a uskutečnit tyto 
akce přineslo spoustu úsilí, ale také radosti. 
Touto cestou bych proto ráda poděkovala všem, 
kteří se semnou na některé z těchto událostí 
podíleli a podali pomocnou ruku.  
  Krásné prožití vánočních svátků přeje,  
                        Hedvika Zbudilová 
 
 
 
 
 
 

      

  Odešl i  z  naš ich řad           

    

   Jiří  Staněk                  Rokytno 

   Jiří  Čapek                    Rokytno 

   Josef Klofát                 Drahoš 

   Václav Souček                 Rokytno 

   Jiří Turzo                           Rokytno 

   František Šín                    Rokytno 

   Bohumil Klouda                   Rokytno 

   Jindřich Čapek                  Rokytno 
                    

                Vzpomínáme 

 
 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBCI   
   

     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 (Obec 
se někdy ani nedozví o narození nového občánka) 
Iniciativa musí vycházet ze strany rodičů 
dítěte. Vítání občánku na Obecním úřadě            
v Rokytně má dlouhodobou tradici. 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. 

 
 

 

VÝROČÍ SVATEB 

 

Prosíme manžele,kteří budou slavit výročí svatby    
( 50,60,65 let) a budou chtít, oslavit toto 
výročí společně s Obcí, aby oznámili datum 
výročí v kanceláři Obecního úřadu v Rokytně. 
Obecní úřad v Rokytně, totiž nemá ve své 
evidenci výročí svateb. 
                      

 

 

 

                    Narodili se   

      

        Rozálie  Kačenová               Drahoš 

           Karolína  Řádková               Bohumileč 

           Sabina  Vrbická                Rokytno 

           Lukáš   Hošek                      Rokytno 

           Matyáš  Král                     Rokytno 

           David  Krpata                    Rokytno 

           Stefan  Daněk                  Rokytno 

           Tomáš   Hypský                 Rokytno 

           Anna  Brejchová               Rokytno 

           Martin   Levý                    Rokytno 

           Sofie  Němcová                  Bohumileč 
 

     Touto  cestou  jim  přejeme  hodně zdraví 

                     a štěstí  v jejich životě 

Z evidence  obyvatel 
 

Z kulturní komise … 



 
 

 

                                           

Následující  příspěvky nejsou upravovány. 
Vydavatel neodpovídá za obsah a formu příspěvků. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Od posledního vydání Rokytenských novin jsme 
zažili mnoho společných chvil. V sobotu  
3.9. jsme se zúčastnili „Dětského dne 
v záchranné stanici – Pasíčka“. V den plný 
sluníčka děti soutěžily a bavily se. Hasičské 
soutěžení nám začalo dne 17.9.v Čeperce, kde se 
konal Memoriál Karla Oppy. Naši mladí hasiči se 
umístili na krásném 3. místě. Dne 8.10. jsme 
závodili v Sezemicích, kde se mladší žáci 
umístili na 3. místě a starší žáci na 9. místě.  
Hasičsky jsme se soustředili, v říjnu, na chatě 
Zlatěnka ve Zlatém Potoku. Byl to víkend plný 
spousty legrace a výletů. V sobotu jsme šli túru 
na Kralický Sněžník. Na určené místo jsme 
nedošli, protože nás zpět vrátil sníh a velká 
zima. V neděli jsme jeli bobovat na Dolní 
Moravu. 
Koncem října jsme soutěžili ve Volči – Závod 
požární všestrannosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jelikož se nás schází opravdu mnoho, snažím se 
vymýšlet program, abychom mohli být co nejvíce 
spolu. Na obecním úřadě mnoho místa není a venku 
je chladno a tma, tudíž chystáme programy pro 
děti, mimo tato místa. Například jednu večerní 
hru, kterou nám přichystal tatínek Roman Vacek 
z Býště. Děti měli nachystané čelovky a           
na hřišti hledali diamanty. Také jsme během 
jedné schůzky sbírali žaludy pro lesní zvířátka, 
které jsme předali myslivcům. Výlet do hradecké 
hvězdárny byl listopadovou páteční cestou        
za poznáním. Začátkem prosince jsme sešli 
s velkými dobrovolnými hasiči na Výroční valné 
hromadě. V pátek  16.12. jsme si udělali výlet 
do vánočně vyzdobeného Hradce Králové. Výzdoba 
nás malinko zklamala, ale procházka nás v tento 
studený den pěkně zahřála.  
Poslední společnou akcí je v pátek 23.12. 
bruslení v Třebechovicích, kde jsme si pronajali 
ledovou plochu.  
      A co nás čeká v roce 2017? Určitě spousta 
hezkých chvilek společně prožitých. Upřímně 
děkuji dětem, které dochází do kroužku mladých 
hasičů, posléze rodičům za jejich obětavost a 
trpělivost. Děkuji Karlu Kučerovi, Pepovi 
Valentovi, Romanu Vackovi a Michalu Rejnkovi     
za jejich pomoc.     Děkuji Všem, kteří mě a nám 
pomáhají - nebudu Vás jmenovat, však Vy        
víte !!!!!!!!!! 
Ze srdce bych Vám chtěla popřát v roce 2017 
především pevné zdraví, štěstí a veselých chvil! 
                                                                                                                                       
                           Vrbatová Petra st 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mladí hasiči 



              
                   Základní škola  a        

               mateřská škola    
               Rokytno,                  

               okres Pardubice 
 

 
                   

                 Střípky z naší školy 
 
 
(Ne)obyčejné setkání s delfínkem Dilo 
Krátce po prázdninách, po návratu do školních 
lavic jsme v naší škole mohli přivítat vzácnou 
návštěvu, která k nám v rámci vzdělávacího 
programu o podmořském světě a životě delfínů 
zavítala až z oceánu. 
Prostřednictvím knížek britského vědce Horace 
Dobbse (Dilo a volání hlubin, Dilo získává 
přátele, Dilo a čarodějnice od Černé skály) a 
paní Valpurgy Hozákové, která knihy přeložila, 
k nám připlul delfín Dilo a mořský svět.  
Vyprávění a čtení z knih bylo citlivě doplněno 
foto a video projekcí. Děti obdivovaly 
rozmanitost, barevnost a množství ryb a savců a 
nejednou se neudržely a zavzdychaly blahem nad 
tou krásnou podívanou.  
Děti byly vedeny k domýšlení, k vyvozování 
závěrů. Paní Valpurga kladla otázky – např.: 
„Víte, že delfín musí každou chvíli vyplout nad 
hladinu, aby se nadechl? A teď si představte, co 
se stane, když se dostane do spárů rybářských 
sítí.“ Následně děti s dojetím naslouchaly 
čtenému příběhu, jak Dilo přišel o maminku. 
Přiměřeně věku děti získaly informace o stavbě 
těla delfínů, o jejich rozmnožování, o funkci 
sonaru. Děti zaujaly příběhy o přátelství 
delfína se psem, s kočkou, s člověkem.  
Prostřednictvím neobvyklých příběhů 
z podmořského světa, které v knížkách prožívá 
malý Dilo, si děti uvědomovaly krásu a bohatství 
podmořského světa, co je skutečné přátelství, že 
zvířata prožívají také emoce, jak je smutné, že 
lidé nerespektují ten úžasný svět pod mořskou 
hladinou a znečišťují ho svými odpadky, splašky. 
Paní Valpurga v oceánu s delfíny plavala. 
Poznala, jaké to je, když se delfín rozhodne 
dotknout se člověka.  
K delfínu Dilovi se budeme v průběhu roku vracet 
v hodinách literární výchovy, výtvarné výchovy 
a ve školní družině.   
                            Romana Plecháčková 
 
 
Naše škola se zapojila do mezinárodního programu 
MISP, pod záštitou Asociace MISA ČR. 
Stali jsme se tak součástí mezinárodní skupiny 
38 zemí celého světa.  
O co vlastně v programu jde? Aby dítě mohlo zažít 
pečující dotek. Vše je založeno na vzájemném 
respektujícím doteku běžně oblečených dětí a to 
v oblasti zad, hlavy, týla a rukou – pod dohledem 
dospělé osoby.  
Takže nejprve požádá spolužák spolužáka           
o svolení, zda ho může namasírovat. Po svolení 
následuje sestava 15 cviků – pečujících doteků 
– jako např. pekař, medvěd, lezení po laně, 

kadeřník, hřebelcování koně atd. Na závěr 
„masér“ poděkuje, že mohl spolužáka namasírovat. 
Moje zkušenost z pohledu instruktora a učitelky? 
Při masážích blaženost, po masážích souznění, 
vzájemná důvěra a úcta. Najednou se sblížily i 
děti, které o sebe před tím neprojevovaly velký 
zájem. Učení nám šlo tak nějak samo. Ale to se 
musí zažít. Pečujícího doteku si budeme dopřávat 
i nadále.   
Chcete-li se dozvědět o programu více, zavítejte 
na internetové stránky 
  MISA ČR | Asociace MISA - Česká republika 
 
Žáci třetího ročníku se zapojili do Sportovní 
ligy ZŠ 2016-2017 o pohár ministryně školství. 
V nové disciplíně, jejímž patronem je delfín, 
mohou soutěžit školáci od 8 let – ti, kteří 
absolvují základní výcvik v plavání. 
Kvalifikační kola organizují plavecké školy, 
republikové finále organizuje AŠSK ČR a 
uskuteční se v září 2017 v Plzni. Na základě 
výsledků kvalifikace z prvního kola postupuje 
nejlepší škola z každého kraje do republikového 
finále – ze Středočeského kraje postupují první 
dvě školy z každého kraje. Pořadí škol bude 
pravidelně aktualizováno na webových stránkách  
www.sportovniligazs.cz. 
 
Škola v tomto školním roce nabízí žákům formou 
zájmových kroužků mimoškolní aktivity: 
 

Zájmová činnost školní rok 2016 - 2017 

Název 
kroužku 

den vedoucí 

Poč
et 
žák
ů 

Sportovní 
aktivity 

pondělí Mgr.Zdeněk Neuhöfer 14 

Tvoření středa 
pí.Ivana 

Schejbalová 
13 

Výpočetní 
technika 

čtvrtek Mgr.Zdeněk Neuhöfer 15 

Taneční čtvrtek pí. Lucie Greé 13 

Stolní 
tenis 

pátek Petr Ehl 9 

 
Radost mně činí a hrdostí naplňuje, že dva 
z vedoucích kroužků jsou naši bývalí žáci. 
 
 

Střípky ze školní knihovny – sestavila 
Božena Blažková – BABIČKA SOVIČKA 
 
Víte, kdo je Babka Ťapka? 
 

NE? Tak se zeptejte se žáků 4. a 5. ročníku naší 
školy, ti to vědí. Měli totiž možnost setkat se 
s paní Annou Johanou Nyklovou osobně. Dovolím si 
vám ji představit prostřednictvím poznámek, 
které napsali žáci 4. třídy týden po besedě: 
Jejich úkolem bylo napsat několik vět o tom,     
co si z besedy zapamatovali. Následně si pak 
doplňovali zajímavé informace od spolužáků a 
dávali si tak společně dohromady vše, co je       
na besedě zaujalo. 

http://search.seznam.cz/?q=MISA+mas%C3%A1%C5%BEe+d%C4%9Bti+d%C4%9Btem&url=http%3A%2F%2Fmisa-cz.com%2F&data=lgLEEB7e0C0vYnP1TmWsG9CB-iLEQPVD0AqJpKdHT83LC_0kBsR3EhvonYZa35aX6pNdOMpVXqZ72Q6Ah3f6BytkS33Q_yieOnCfIK4jKSiD7p9PKkLOWDtGMcQC-qaSxALXKsQC5bo%3D
http://www.sportovniligazs.cz/


„Babka Ťapka je starší paní, která si splnila 
jeden sen až kolem sedmdesáti let. Její sen byl 
podívat se do jiných zemí a států.“ – Eliška 
„Byla na Novém Zélandu. Chodila po sopce. Když 
byla malá, hrála závodně tenis. Byla na světovém 
tenisovém turnaji.“- Adam 
„Zažila druhou světovou válku. Během druhé třídy 
vystřídala 5 škol.“ – Zuzka 
„Viděla svítící červy.“ – Jonáš 
Z ostatních zápisků ještě pro podrobnější 
informaci vybírám: „Narodila se v Děčíně. 
Momentálně je jí 85 let. Byla prodavačkou. Měla 
jen základní vzdělání. Učila se anglicky a to se 
jí pak hodilo. Jako stará chodila na vysokou 
školu. Napsala o své cestě na Nový Zéland knihu. 
Teď píše o sobě.“  
 

Z uvedených dětských poznámek je vidět, že 
beseda děti zaujala. Paní Johanka Nyklová je 
skutečně velice zajímavá a nebojím se použít 
slovo charismatická osobnost. Děti bezpečně 
vycítily její životní pozitivní naladění a 
ocenily její smysl pro humor. Věřím, že 
pochopily i její životní přesvědčení: „překážky 
jsou tu od toho, aby se překonávaly“. 
 

Pokud litujete, že jste se s touto zajímavou 
osobností nemohli seznámit také, tak se alespoň 
podívejte na její webové stránky – 
www.babkatapka.cz .  
 

Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům se 
čtenáři rokytenských novin podělím o básničku, 
kterou Babka Ťapka přečetla dětem na závěr 
besedy. 
 

 Ptám se proč 
 Anna Johana Nyklová 
 

Už hodně let si po tom světě šlapu, 
ale mnoho věcí stále nechápu. 
 

Proč jeden ke druhému úctu nemá? 
Proč na svém milém něco hledá? 
 

Proč tolik závisti je mezi lidmi? 
Proč nejsou k sobě taky trochu vlídní? 
 

Vždyť proti Přírodě náš život krátký 
Je, pouhou vteřinou a nenávratný! 
 

Tak proč jím mrháme na zbytečnosti? 
                                 

 
Střípky z mateřské školy 
 
 

V letošním školním roce se ve třídě Motýlků 
sešlo 14 chlapců a 5 dívek, z toho10 dětí, které 
půjdou k zápisu do ZŠ. 
Od počátku se zaměřujeme na vytváření 
kamarádských vztahů mezi dětmi. Na konkrétních 
i modelových situacích, při hrách se děti učily 
vzájemnému seznamování, komunikaci s druhým 
dítětem, jak se zapojit do hry nebo jak nabídnout 
zapojení do hry druhému dítěti, 
jak se bránit nevhodnému chování. 
K tomuto tématu byl zaměřen vzdělávací program 
Kamarádství a divadelní představení  
O přátelství. Velmi hezký byl i další program 
Delfín Dilo. Poutavý příběh o delfíním mláděti, 
které přišlo o maminku, byl doplněn obrázky i 
videoprojekcí o životě pod mořskou hladinou. 
Společně s paní Valpurgou Hozákovou si děti      
na mořský svět zahrály. Ve hře jsme pokračovali 

i následující den a na základě svých prožitků 
děti namalovaly obrázky. 
Pokračujeme v Projektu regenerace zahrady. 
Veškerý materiál, který zahrada nabízí, děti 
využívaly k tvoření. Vznikly například krásné 
stavby hradů, které měly i vymyšlenou ochranu 
proti nezvaným návštěvám. Experimentovali jsme 
se suchým a mokrým pískem, s kameny, dřevem. 
Na vodním hřišti děti zkoumaly, které předměty 
a materiály plavou či neplavou, pozorovaly, jak 
proud vody otáčí mlýnkem, či jak voda protrhne 
hráz z kamínků. 
Sledovali jsme, jak se přes léto rozrostly 
bylinky na záhonku. Každý pozná alespoň mátu, 
někteří levanduli nebo meduňku. Znalosti bylin 
si děti mohly prověřit a prohloubit při 
vzdělávacím programu Bylinky. Nejvíce si 
pamatovaly mátu, kterou máme na školním 
bylinkovém záhonku a paní kuchařky ji přidávají 
dětem do vody na pití. Po bližším seznámení se 
všemi donesenými bylinami, si děti ve skupinkách 
namíchaly směs, která byla základem pro čaj. 
Postupně si přes sítko nalévaly lahodné nápoje 
a hrály si na čajovnu. 
Při pobytu venku jsme zalévali rostliny           
na zahradě a v truhlících, hrabali jsme a 
odváželi listí,  hledali stopy podzimu a získané 
poznatky využívali při  činnostech ve třídě. 
Šišky, kaštany, žaludy a další přírodniny jsme 
využili k výrobě figurek. Ze špalků vznikly 
postavy a domečky, z barevných listů závěsy      
do oken. Dýňové lucerny svítily u vchodu          
do školky. Děti si také vyzkoušely, jak voní 
podzim. Procházely se po zahradě, v parku a     
do kelímku sbíraly kousky přírodnin. Tak vznikly 
voňavé koktejly. Za krásného podzimního dne jsme 
pouštěli draky. Po napadnutí prvního sněhu bylo 
zajímavé pozorovat sýkorky, jak střídavě létají 
ke krmítku pro semena slunečnice. 
Svoji zručnost děti uplatnily při čištění, 
krájení a strouhání ovoce a zeleniny, při 
míchání pomazánky. Kromě toustů zdobených ovocem 
a zeleninou jsme připravovali zeleninové talíře 
a ovocný salát se šťávou z citrusů. Svoje smysly 
procvičovaly nejen při ochutnávání a poznávání 
ovoce a zeleniny ale také při vzdělávacím 
programu. 
K předvánoční atmosféře přispělo hudební 
představení Čertova nevěsta a vánoční dílna, při 
které děti z připraveného materiálu vyrobily 
věnečky k výzdobě oken. V prosinci nás tradičně 
navštěvuje Mikuláš s doprovodem. Děti ještě čeká 
Vánoční tvořivé odpoledne s rodiči a vystoupení 
pro veřejnost. Pak už může přijít Ježíšek.                                                                                                            
                             Milada Reinberková 
 
 
Společně s dětmi z mateřské školy se radujeme 
(z věcí, které přišly téměř pod stromeček, ale 
byly objednány od podzimu): 
z nových matrací s nepromokavým potahem, 
z veselého ložního povlečení, ze 4 bukových 
postýlek s dřevěným roštem, ze dvou botníků a 
třech laviček, které zútulní vstup do mateřské 
školky, ale hlavně umožní pohodlnější a 
rychlejší rituál strojení a obouvání. Vše jsme 
pořídili z peněz od vás, rodičů. V průběhu 
školního roku chceme dokoupit další dřevěné 
postýlky. 

http://www.babkatapka.cz/


 
   Za všechny děti a zaměstnance školy přeji 
všem čtenářům Rokytenských novin pokojné Vánoce 
vyšperkované zářícíma, láskyplnýma očima. Nechť 
se nám v následujícím roce daří slyšet, rozumět 
i mluvit jazykem lásky našich blízkých. Nechť se 
nám všem daří činit taková rozhodnutí, která nás 
povedou ke štěstí.  
                              Olga Brousilová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K událostem, které nepotěší, patří čím dál 
častěji zprávy o odchodu na věčnost našich 
přátel, známých, spolužácích a spolupracovnících. 
Těch, které jsme důvěrně znali a měli rádi. 
Sdíleli s námi notný kus života. Potkávali jsme 
se, často denně ve škole či v práci, vzájemně se 
zdravili a úsměvem či gestem vyjadřovali 
sympatii nebo názor na to či ono.   Jak už to 
v lidském životě bývá, každý máme ten řetěz 
života jinak dlouhý. Jinak řečeno všechno 
pozemské má svůj počátek a konec. Obrátit to 
nelze a zvláště ten konec nás vyvádí z míry, ač 
by neměl. Vzpomínáme: kdeže jsou ty společné 
chvíle našich malin nezralých a naše touhy a 
přání po dokonalosti a jednoznačnosti. Bývávalo 
nám všechno jasné.  (A bylo nám o mnoho míň let). 
Vše to odnesl čas do vzpomínek a ty ještě prosel 
a roztřídil na ty, co jsme zapomněli a ty 
optimistické, které nás těší a vzbuzují úsměv na 
tváři i v duchu. Občas mě napadá, není-li škoda 
našich zkušeností a poznání toho všeho, často 
s velkými ztrátami nabytého. Kolik bylo těch 
bláhových nesmyslů a nenaplněných snů a lásek a 
tak zvaných plánů do budoucna a předsevzetí ?  
  Jedním slovem moc.  I když je výsledek žalostně 
malý i těch několik „zla-tinek“ stojí  za to 
snažení. Třeba že ne vždy pochopíme celou pravdu 
najednou, naráz napoprvé. Vykukuje a schovává se 
nám, jakoby měla radost z našeho hledání. A nebo 
ten strach z budoucích událostí stres jak to asi 
dopadne. A ono vždycky nějak, jak nečekáme ale 
přesto dobře. Poznání, že ten vesmírný řád má a 
bude mít napořád své zákony a pravidla je 
nepostižitelné a nanejvýš dokonalé. A stejně 
platí pro nás lidi i lidičky. Jen je třeba se 
dívat a poslouchat víc srdcem a rozumem 
současně. A že se hned nestrefíme napoprvé        
do černého, co na tom. Příště bude líp. A nechme 
plynout události v řece času a ovlivňujme jen 
to, co můžeme. Ale jak to poznat, to nevím. 
Většina chyb se dá napravit, jako ve škole 
červenou tužkou, ale hlavně nedělejme 
neopravitelné hrubky. Dávejme přednost 
vlídnosti, úsměvu, okořeněné humorem a vše půjde 
snáz. Událost, které nás potkávají, jimiž žijeme 
či procházíme, to už tady určitě kdysi bylo, 
třeba trošku jinak řečeno“ v bledě růžovém“. 
Nebude to asi tím, že ta naše maličká zeměkoule 
se stále otáčí a putuje s námi po stálé stejné 
cestě vesmírem už dost miliard let? Jenom my 

tady pobudeme několik zlomků vteřin její 
existence a i to je hodně nadsazené. Stále si 
nemyslím, že by bylo někde líp, než u nás doma. 
I v Rokytně a okolí máme každý rok jaro i podzim. 
Stačí se jen pozorně dívat a vidět to hezké. A 
věřte je toho víc než dost. Škoda jen, že ti 
mladší stále někam kvaltují, i rychleji než 
povolenou třicítkou. Už aby tam byli a hned nato 
zpátky a zas někam jinam a fofrem.  Je moc škoda, 
že je to blbost a poznají to o padesát let 
později, pokud se toho dožijí. Ke zmaru stačí 
desetina vteřiny pouhá a je po ptákách. Važme si 
každé hezké chvíle, už se nikdy nebude opakovat 
a mějme rádi život, jaký je. Šiřme kolem sebe 
pohodu a úsměv, jako páni Jaroslav Uhlíř a Zdeněk 
Svěrák epizodou ve filmu „Vratné lahve“: Ani 
jsme se nenadáli a už přikvačily Vánoce. Jsou 
těmi nejkrásnějšími svátky v roce. S českým 
Ježíškem jsou bezkonkurenční jedničkou ba i     
na světě co by nositelem dárků i vánoční nálady. 
Nenechme  si to pokazit komercí, vlezlou 
reklamou a inflací dárků. Méně znamená více, 
pokud je to darováno od srdce. On ten Ježíšek 
při svém narození toho také neměl nazbyt – pár 
plenek a jesličky ve chlévě, ale hlavně lásku 
v srdci, kterou daroval lidem beze zbytku. 
Pamatujte na to i letos a neposunujte hodnotu 
dárku cenou. 

                                                                                           
  Přeji pokojné a klidné Vánoce a zdravější rok 
příští 2017.                                                                                                       
                            František Zajíc 
 
Mám ploché nohy po tetě 
a hlavu po svém strýci. 
Již dlouho chodím po světě 
a nevím  co o něm mám říci. 
Já dlouho sníval o Nilu 
a  pak se plavil po Vltavě, 
a  věřil spoustě omylů, 
a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno 
v hlavě. 
Ani  k stáru, ani k stáru, ani k stáru 
nemám o životě ani páru, ani páru, 
třebaže jsem dosti sečtělý. 
Až mně tváře zcela zblednou, zcela zblednou, 
dal bych si ho ještě jednou, ještě jednou, 
třeba s vámi, třeba s vámi – chcete-li. 
Třeba s vámi, třeba s vámi  - chcete-li. 
Již dlouho chodím po světě 
a  říkám, co se ještě stane 
mám pořád oči dítěte 
a  říkají mi starý pane, 
ani k stáru, ani ….. 
Já citově jsem založen, 
při starých filmech slzy roním. 
A měl jsem v mládí málo žen,               
(taky) 
teď už to asi nedohoním, asi nedohoním. 
Ani k stáru ani k stáru 
nemám o životě ani páru, 
třebaže jsem dosti sečtělý. 
Až mi tváře zcela zblednou dal bych si ho ještě 
jednou, 
dal bych si ho ještě jednou třeba s vámi, 
třeba s vámi milé dámy – chcete-li. 
 
             Jaroslav Uhlíř , Zdeněk Svěrák  
                   - volně upraveno 

Zamyšlení  … 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tříkrálová sbírka  

pomůže lidem v nouzi 

 

 

Oblastní charita Pardubice bude od 5. do 11. ledna 
2017 na Pardubicku organizovat již sedmnáctý ročník 
Tříkrálové sbírky. V Rokytně a v místních částech 
Bohumileč a Drahoš tato sbírka proběhne v sobotu 
7. ledna. Skupinky tří králů bude koordinovat paní 
Petriyana Lederová. (V místní části Zástava se nám 
zatím bohužel nepodařilo najít koledníky.) 
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce 
v naší zemi. Zapojit se do ní může každý, kdo chce 
roznášet radost a pomáhat potřebným – od dětí až 
po seniory. Kdokoliv z Vás se může na chvíli stát 
jedním ze tří králů, kteří navštěvují domácnosti a 
vinšují lidem hodně štěstí a zdraví v novém roce. 
Stačí, když se včas (ideálně do konce prosince) 
přihlásíte u Mgr. Vojtěcha Homolky 
dobrovolnik@charitapardubice.cz/tel.: 775296842), 
nebo přímo u paní Lederové. 
Dobrovolníci starší 15 let se mohou stát vedoucími 
tříkrálových skupinek. Tito vedoucí jsou vybaveni 
průkazkou, občanským průkazem, pokladničkou 
s charitním logem a pečetí s podpisem pracovníka 
obecního úřadu. 
O tom, co se bude dít s penězi, které tři králové 
nastřádají, se vždy rozhoduje s předstihem. Jako 
každý rok zůstane většina prostředků v regionu, kde 
se vybraly. V roce 2017 využije Oblastní charita 
Pardubice největší díl výtěžku sbírky na rozšíření 
pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením na Pardubicku. Další 
prostředky pardubická Charity vynaloží na domácí 
hospicovou péči, na řešení mimořádných situací 
(povodně, požáry apod.) a na přímou pomoc lidem 
v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní 
charity Hradec Králové, Charity ČR a na humanitární 
projekty v zahraničí. 
Oblastní charita Pardubice je jedním z největších 
poskytovatelů sociálních služeb na Pardubicku. 
Všechny poskytované služby jsou koncipovány tak, 
aby jejich uživatelé mohli zůstat ve svém domácím 
prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně 
podporována jejich soběstačnost. Chcete vědět, 
jestli může pardubická Charita pomoci Vám nebo 
Vašim blízkým? Podívejte se na webové stránky 
www.pardubice.charita.cz. 
Všem dobrovolníkům a dárcům předem děkujeme        
za důvěru, pomoc a štědrost. 
                               Vojtěch Homolka 
          PR pracovník, koordinátor dobrovolníků 
          Oblastní charita Pardubice 
          Češkova 1247, 530 02 Pardubice 
          tel: 775 296 842, 
           e-mail: vhomolka@charitapardubice.cz 

                   www.pardubice.charita.cz 
 
 

 
 

 

 

 

 
   Rokytenské noviny připravuje a vydává Obecní 
úřad v Rokytně, na základě informací z úřadu a 
došlých příspěvků. Noviny si sami graficky 
upravujeme i tiskneme.  
Velice rádi uveřejníme zdarma podepsané 
příspěvky Rokytenských občanů. Rádi budeme i     
za náměty, co by jste si v novinách rádi přečetli 
– co Vám tam chybí.    
 

    Příspěvky  podnikatelů  uveřejňujeme  jako 
inzerci, nebo na základě dohody,  
volební inzerci neuveřejňujeme.  
 

 Pokud   chcete  uveřejnit   svoje   příspěvky           
na  stránkách  našich  novin, zašlete  je  nám 
poštou,  do  poštovní schránky a nebo  emailem 
(urad@rokytno.eu ). 
 Uzávěrky novin v roce 2017 budou 12.3., 12.6., 
12.9., a  12.12.2017. 
 

V novinách lze též otisknout soukromou nebo  
firemní inzerci.  
Cena této inzerce činí (včetně DPH): 
   (formát stránky A4 )  
      Celá stránka       242  Kč 
      Půl stránky        121  Kč 
      Čtvrt stránky       60  Kč 
                             Marcela Kamenická 

 
 
 
 
 
Prodám hnědou cestovní postýlku, téměř 
nepoužívanou. Možno vidět, cena dohodou. 
608455199 
Prodám autosedačku Chicco pro 15-36 kg, 
šedočerná, polohovatelná. Cena 500,-Kč. Tel.: 
777028601 
Daruji mourovatou kočičku - odrostlé kotě. Tel.: 
777028601 
 
 Máte doma přebytečné a zachovalé oblečení, 
potřeby pro děti, drobné zvířectvo, potřeby pro 
domácnost, nábytek, nářadí, stavební materiály 
apod.? Nebo naopak něco sháníte? Pak je tu pro 
vás Inzerce Rokytno. 
Stačí jen zavolat nebo napsat na některý z 
uvedených kontaktů a inzerát bude zveřejněn 
zdarma  v Rokytenských novinách a také bude 
vyvěšen na místních informačních tabulích a na 
stránkách www.rokytno.eu. 
Kontakt:  
inzerce.rokytno@seznam.cz p.Schejbalová 608455199 
urad@rokytno.eu Obecní úřad  Rokytno 466 989 128 
 
 
 
 
 
 
 
Představenstvo Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s. na svém jednání dne 24. 11. 2016 schválilo 
cenu pro vodné a stočné platné od 1. 1. 2017. 
Schválená cena vodného a stočného na rok 2017 je  
o 3,31 % vyšší oproti roku 2016 a je následující: 
vodné   34,18 Kč + 5,12 Kč (15% DPH)  =  39,30 Kč  
stočné          39,22 Kč +    5,88 Kč (15% DPH)  =  45,10 Kč  

Inzerce 

Rokytenské noviny   Tříkrálová   sbírka 

 

 Oznámení VAK 

http://www.pardubice.charita.cz/
https://www.facebook.com/charitapardubice
mailto:urad@rokytno.eu


 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Součástí  expozice  

je nová výstava pohádkových kostýmů. 

 

Výstava je v Rokytně v domě čp. 146  u autobusové 

zastávky 

 

Otvírací doba:   pondělí – pátek od 13 do 16 hod 

sobota – neděle stálá otvírací doba od 10 do 16 hod. 

telefon 724 121 821  
 

Po předchozí telefonické dohodě je možná         

návštěva kdykoliv. 
 

více na  webu www.rokytno.eu 

 

Otvírací doba o Vánocích 

Výstava je uzavřena 24.12, 31.12.2016 a 1.1.2017. 

Ve dnech 23.12., 26.12., 30.12.2016 je otevřeno po 
domluvě na telefonu.  

V ostatní všední dny je otevřeno od 13 – 16 hodin,  

o víkendu od 10 do 16 hodin. 

 

 

 

 
 
 
Chtěl bych pozvat veřejnost a především děti  

na 

tradiční vánoční bruslení, 
 

které se koná 

24.12.2016 od 8,30 do 10.00 hodin 
na zimním stadionu v Třebechovicích 

 

                                 Václav Leder  

 

 

 

 

       
 

 

 

20. 1. 2017       Obecní  ples 
17. 2. 2017       Hasičský ples  

11. 3. 2017       Maškarní ples 

12. 3. 2017       Dětský maškarní ples 

  8. 4. 2017       Velikonoční tvoření 
30. 4. 2017       Čarodějnice 

24. 6. 2017       Dětský den  

 
 

 
 
 
 
 
 

Obec Rokytno 
vás srdečně zve na 

IV. Obecní  ples , 
který se uskuteční v pátek 20. ledna 2017 od 20 hodin 

v hospodě „U Pitrů“ v Rokytně 
Hraje:   „ALIBI“       Vstupné 50 Kč 
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Vánoční bruslení 

 

Kulturní  akce        

v  Rokytně 

 

 VÝSTAVA  MODELŮ  AUTÍČEK  

z let 1955 – 1985 ze sbírky Václava Blažka 
 

http://www.rokytno.eu/

