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15.4.2017   Sběr železného šrotu  

                    v Rokytně 

24.4.2017   Sběr nebezpečného odpadu 

25.4.2017   Povídání s paní Dagmar     

                    Škodovou o DETOXIKACI 

27.4.2017   Sběr velkoobjemného    

                    odpadu 

29.4.2017   Turnaj ve stolním tenisu 

30.4.2017   Čarodějnice v Rokytně 

                   Čarodějnice v Bohumilči 

                   Čarodějnice v Drahoši 

 2.6.2017   Výlet důchodců - Šternberk  

10.6.2017  Pětiboj Svazku obcí v obci Spojil               

24.6.2017  Sportovně - dětský den   

                   v Rokytně 

24.6.2017  Turnaj v nohejbalu 

  1.7.2017  Turnaj v malé kopané 

26.8.2017  Loučení s prázdninami 

                   a  oslavy hasičů Rokytno 

7.10.2017  Rokytenský věnec 

           (soutěž hasičů v požárním útoku)    
 

Další plánované akce nemají ještě termíny 
konání, proto je nezveřejňujeme. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pálení  čarodějnic v Rokytně 

se  koná 30. 4. 2017 od 18 hodin 
 

v prostoru za rybníkem u  „kachňárny“ 
 

- Soutěže pro děti 
- Vyhodnocení kostýmů čarodějů a čarodějnic 
- Oheň bude zapálen asi v 19,45 hodin 
 

  Občerstvení  zajišťuje  MS Smrčiny Rokytno. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kulturní komise Vás zve na výlet 
v sobotu 1.7.2017. 
Cílem jsou Toulovcovy maštale. 
Z důvodu zajištění dopravy žádáme o závazné 
přihlášení zájemců nejpozději do 23.6.2017.  
Děti mohou pouze v doprovodu rodičů.  
 

 

 http://www.toulovcovymastale.cz/  
 
 
 

AKCE, KTERÉ SE BUDOU 

KONAT V LETOŠNÍM ROCE 

 

Přece nebudeme 
sedět doma …. 

 

„Čarodějnice“ 



 
 

                          
 

           Úvodem bych Vám všem ráda poděkovala       
za Vaše rady, nápady, názory a připomínky. 
   Rok 2017 jsme opět začali plesovou sezonou, 
obecní ples, hasičské posezení a maškarní bál, 
jak pro děti a dospělé, byl hojně navštíven. 
Pořadatelé plesů Vám děkují za účast a těší se   
na první čtvrtletí roku 2018. 
První akcí kulturního výboru v roce 2017 bylo   
po dětském maškarním bálu velikonoční tvoření, 
kde si každý vyrobil velikonoční výzdobu, 
popřípadě se jarně naladil. Děvčatům děkuji     
za příjemné nedělní odpoledne. Společně  se 
sejdeme na pálení čarodějnic, každoroční slet 
čarodějnic a čarodějů u kachňárny, kde se  o naše 
bříška postarají myslivci ze MS Smrčiny. Budeme 
soutěžit a opět upálíme čarodějnici na hranici. 
Dětský den budeme mít v duchu "RETRO" , 
zavzpomínáme na naše mladé časy! Pro děti i 
dospělé budou připraveny soutěže a drobné odměny. 
   A nyní trochu práce.....  Obec Rokytno má 
ještě tři místní části - Bohumileč, Drahoš a část 
Zástavy. Snažíme se v každé místní části každý 
rok udělat něco viditelného. Letos tomu nebude 
jinak. Bohumileč - Tlaková kanalizace, Drahoš - 
rest z roku 2016 - střecha na "Kulturáku", 
Zástava - studna u domečku.  V Rokytně - studna  
na zahradě Zš a Mš Rokytno. V Rokytně je 
prioritou stavba chodníku od autobusové zastávky 
k panu Hypskému a odvodnění "Křížku". Během zimy 
jsme prořezávali "Suchý rybník". Snažíme se 
udržovat zelené plochy. Pořádek po vesnici je 
naší prioritou, jen potřebujeme i Vaši pomoc. 
Tímto Vás žádám, na obecní pozemky neodkládejte 
nic, co by jste neodložili na Vašem pozemku. 
(Suchý rybník je také obecní pozemek!!)  Vždy je 
to o dohodě a domluvě. Děkuji. 
Je před námi stále hodně práce, ale i zábavy. 
Děkuji zastupitelům obce, zaměstnancům obecního 
úřadu a Vám všem, kteří nám pomáháte. Upřímně Vám 
přeji spoustu krásných slunečních dní a úsměv na 
tváři. 

                                                                 Vrbatová Petra 
 
 

  
 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
Rokytno 1/2017 konaného dne 26.1.2017 

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje upravený 
program zasedání. 

 

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

 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č.1/2017 k 26.1.2017.              

      Příjmy celkem:          0,- Kč. 
      Výdaje celkem:     445 000,- Kč.    
     Saldo hospodaření: -445 000,- Kč.                  
     Financování: zapojení přebytku 445 000,-  Kč.  
 

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání   
ze dne 12. 1. 2017.  

 

5. A.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
rozpočtové opatření č.11/2016 k 31.12.2016, 
které bylo provedeno k 31.12.2016 na základě 
pověření zastupitelstva obce. Úpravy rozpočtu 
jsou pouze v položkách.                       
Příjmy celkem: 0 Kč. Výdaje celkem:  0,- Kč. 
    

    B.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hospodaření obce k 31.12.2016. 

 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje podpis 
„Příkazní smlouva č. 16/2016“ – vypracování 
žádosti o dotaci, na tlakovou kanalizaci 
Bohumileč, na Pardubický kraj s panem Jiřím 
Abrahámem.  

 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu     
o zřízení služebnosti inženýrské sítě“      
na poz. p.č. 642/76, p.č. 642/78, p.č. 
642/77, p.č. 773/60, p.č. 1516/56 vše  v k.ú. 
Rokytno – přeložka DOK, která je součástí 
veřejně prospěšné stavby dopravní 
infrastruktury – Dálnice D35 Opatovice-Časy. 

Jedná se o smlouvu s číslem jednacím 1-0035-
0001-02/VM/16/059. 
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8. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu     
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu“. Jedná se o stavbu Drahoš 
p.č. 1274/1 – Formánek kNN. Jedná se         
o smlouvu s číslem jednacím IV-12-
2015323/VB/01. 

 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu      
o nájmu pozemků“ s paní Annou Plechačovou. 
Jedná se o pozemky p.č. st.184, st. 193, p.č. 
691/14, p.č. 691/68, p.č. 1587 v k.ú. 
Rokytno, na kterých stojí budova č.p.173 
s přilehlou ocelokolnou a příjezd k těmto 
budovám. Smlouva o nájmu pozemků je platná  
od 1.2.2017. 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
pronajmout místnost bývalého kadeřnictví 
v budově OÚ. 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje výměnu vrat 
k hasičské zbrojnici firmou „Lomax“, která 
byla vybrána na základě poptávky.  

 

12. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku p.č.686/69 v k.ú.Rokytno o výměře 733 
m2, vzniklého  na základě geom. Plánu 
oddělením z pozemku p.č. 686/5 panu G,      
za 605,-Kč/m2 (500 Kč/m2 + 21% DPH). 
Žádost splňuje podmínky §39 zákona 128/2000 Sb.   
Vyvěšeno : 25.10.2016  Sejmuto: 24.11.2016   
 

B. Obecní zastupitelstvo souhlasí s dělením a 
budoucím prodejem zaplocené části pozemku p. 
č. 1123/30 v k.ú. Rokytno. Hranice pozemku je 
určena stávajícím plotem. Prodej odděleného 
pozemku bude za 35,- Kč/m2. Geometrický plán 
si zadá a zaplatí budoucí kupující. 
 

13. Obecní zastupitelstvo schvaluje směnu dílu 
„b“pozemku p.č.1123/16 a dále prodej pozemků 
p.č. 32/5, p.č.1123/155, p.č.1123/154 a 
p.č.1123/231, vzniklého na základě geom. 
plánu oddělením z pozemku p.č. 1123/15, vše 
v k.ú. Rokytno, panu N za cenu 35,-Kč/m2. 
Žádost splňuje podmínky §39 zákona 128/2000 Sb.   
Vyvěšeno : 3.1.2017  Sejmuto: 27.1.2017 
 

14. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu 
příkazní o obstarání záležitostí investora –
koordinátor BOZP – stavba kanalizace 
Bohumileč“, s panem Jiřím Kuncem, který byl 
vybrán na základě poptávky. 

 

 

O čem se jednalo 

 

Slovo starostky 



15. Obecní zastupitelstvo schvaluje připojení obce 
Rokytno k mezinárodní kampani „Vlajka       
pro Tibet“, vyvěšením vlajky dne 10.3.2017    
na budově obecního úřadu. 

 

16. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zaparkované auto naproti domu č.p.6.  Majitel            
bude upozorněn a požádán o odklizení auta. 
 

17. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  žádost  
o prodej pozemku p.č.473/15 v k.ú. Bohumileč 
na výstavbu rodinných domů. Usnesení č.3E/10 
/2016. Termín na zjištění podrobností ohledně 
tohoto pozemku je do 4/2017.  

 

18. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí špatný 
stav oken v domě č.p.8, byt paní S. Fráňové. 

 

19. Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje 
pozemku p.č.1134/1 a p.č.1134/2 v k.ú.Rokytno. 

 

20. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí špatnou 
údržbu silnic v Drahoši. Tímto pověřuje 
starostku o požádání SUS Holice o zprůjezdnění 
a údržbu silnic v Drahoši. 

 

21. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Dopis“, 
od pana Z, ohledně údržby místních komunikací. 

 

22. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí dotaz 
pana J. Malíka ohledně „Stočného“ v roce 2017.  

 
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
Rokytno 2/2017 konaného dne 23.2.2017 

 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 

zasedání. 
  

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. M. Tučkovou a p. M. Kamenického. 

 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání  
ze dne 8. 2. 2017.  

 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 2/2017 k 23. 2. 2017.              
   Příjmy celkem:         0,- Kč. 
   Výdaje celkem:   200 000,- Kč.    
Saldo hospodaření:- 200 000,- Kč.                  
Financování:zapojení přebytku 200 000,-  Kč.  
 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Zprávu  
o činnosti Městské policie Sezemice za rok 2016“.   

6. Obecní zastupitelstvo neschvaluje „Smlouvu    
o zřízení věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě“ na poz.p.č.1516/67,p.č.1516/68,   
p.č.1516/69 vše v k. ú. Rokytno –„SO 432–V.O. 
Obec Rokytno km 11,7 ( Správce Obec Rokytno)“ 
Dálnice D35 Opatovice-Časy. Jedná se o smlouvu 
s číslem jednacím 1-0035-0001-02/BP/17/025.  

 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu      
o zřízení věcného břemene  služebnosti 
inženýrské sítě“ na poz.p.č. 727/1,  p.č.  
1516/150,  p.č.  1516/152  p.č.  1516/194  vše  
v k. ú. Rokytno –   „Přeložka VTL plynovodu  
DN 100 v km 11,8 č. stavby 8800074333 D35  
rychlostní silnice Opatovice-Časy SO 513. 
Jedná se o smlouvu s číslem jednacím 1-0035-
0001-02/VM/16/084. 

 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu      
o zřízení věcného břemene  služebnosti 
inženýrské sítě“ na poz.p.č. 642/76,   p.č.  
642/78,  p.č.  642/77  p.č.  773/60,  p.č.  
1516/56   vše  v k. ú. Rokytno – „Komunikační 
zařízení T-mobile“ D 35 Opatovice-Časy. Jedná 
se o smlouvu s číslem jednacím   1-0035-0001-
02/VM/16/051 (105422-000-00). 

 

9. Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí  žádost   
o zřízení odrazového zrcadla u Kosinů. 

 

10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí ukončení 
pronájmu kanceláře č. 17 v Administrativní 
budově č.p. 173 v Rokytně, ke dni 28.2.2017.    

                      

11. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s pronájmem 
kanceláře č. 17 v Administrativní budově 
v Rokytně od 28.2.2017. 

 

12. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s nákupem 
rolovacích vrat do provozovny pekárny v domě 
č. p. 173 v Rokytně. 

 

13. Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupem 
kompostérů - 2 ks, do Základní a Mateřské 
školy v Rokytně.  

     

14. Obecní zastupitelstvo odkládá nákup 
kompostérů, dle dotazníkové akce. 

 

15. Obecní zastupitelstvo schvaluje Darovací 
smlouvu č. S/OM/118/15/IS, darování pozemku 
p. č. 521/5 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. 
Bohumileč, Pardubickému kraji. 
Žádost splňuje podmínky §39 zákona 128/2000 Sb.   
Vyvěšeno: 25. 10. 2016 Sejmuto: 24. 11. 2016. 
   

16. Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem 
místnosti v budově OÚ v Rokytně (bývalé 
kadeřnictví ) paní Denise Doležalové, bytem 
Rokytno č. p. 106, za cenu  900,-Kč/m2 ročně. 
Žádost splňuje podmínky §39 zákona 128/2000 Sb. 
Vyvěšeno: 7.2.2017 Sejmuto: 23. 2. 2017. 

   

17. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Veřejnoprávní smlouvu“ s Krajskou knihovnou 
v Pardubicích na poskytnutí dotace na nákup 
literatury do výměnného fondu. 

 

18. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku p. č. 683/14 v k. ú. Rokytno o výměře 
452 m2, vzniklého na základě geom. plánu 
oddělením z pozemku p. č. 683/5 manželům R  
za 35 Kč/m2 zaplocené části o velikosti 148 m2 

a za 100 Kč/m2 nezaplocené části o velikosti 
304 m2. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
prodej pozemku p. č. 683/13 v k. ú. Rokytno  
o výměře 39 m2, vzniklého na základě geom. 
plánu oddělením z pozemku p. č. 683/5 panu D 
za 35 Kč/m2.Žádost splňuje podmínky §39 zákona 
128/2000 Sb. Vyvěšeno: 6.2.2017 Sejmuto: 
24.2.2017.  

 

19. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dohodu      
o provedení I. fáze záchranného 
archeologického výzkumu“, č. j. 672017,     
na stavbě „Kanalizace obcí Rokytno - 
Chvojenec SO 050-052 – tlaková kanalizace 
Bohumileč“, s Východočeským muzeem Pardubice.   

 

20. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí - Žádost 
o vyjádření stanoviska ke změně druhu pozemku 
p. č. 125/1 a 125/4 v k. ú. Rokytno z vodního 
toku na ostatní plochu. 

 

21. Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním 
žádostí k připojení pozemku p.č. 686/70 v k.ú. 
Rokytno k inženýrským sítím - elektřina, 
voda, plyn a splašková kanalizace. 

 

22. Obecní zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu  
na  „Kompaktní traktor Kubota B 3150 HD-C 
s přední hydraulickou výbavou a čelním 
tříbodovým závěsem, komunální pneu a 
příslušenství: čelní sněhová radlice SR-M 
1500 s odpružením, nesené rozmetadlo 300 l, 
mulčovací sekací jednotka HSM 180, s firmou 
Kostelecký Pardubice s.r.o., IČO: 28853709 se 
sídlem Spojil, K Hájovně č. p. 65.  

 



23. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Vyrozumění o budoucí výpovědi veřejnoprávní 
Smlouvy“ ohledně výkonu agendy přestupků.                          

24. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Oznámení 
o zahájení řízení o komplexních  pozemkových 
úpravách v katastrálním území Rokytno“.                  

25. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem, 
prodejem pozemku p. č. 691/74 v k. ú. Rokytno. 
Žádost podal p. Č. 

 

26. Obecní zastupitelstvo souhlasí se 
spolufinancováním neuznatelných nákladů      
na akci Tlaková kanalizace Bohumileč. Jedná se 
o podružné a hlavní řady, které zafinancuje 
obec Rokytno a šachty – stavební a 
technologickou část si zafinancují vlastníci 
připojených pozemků sami. 

 
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
Rokytno 3/2017 konaného dne 30.3.2017 
 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání.  

 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. H. Zbudilovou a p. R. Izáka.  

 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání 
ze dne 2. 3. 2017.   

    

4. Obecní zastupitelstvo souhlasí se zástavou 
pozemku p.č. 686/70 v k.ú. Rokytno pro účely 
hypotéky manželů Švarcových, kteří si berou 
úvěr na koupi pozemku. V momentě podepsání 
kupní smlouvy přechází zástavní právo na nové 
majitele pozemku – manžele Švarcovi.   

 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Návrh 
nájemní smlouvy – dálnice D35-Opatovice-        
Časy“. Číslo jednací 1-0035-0001-2/VM/17/052. 
Doporučeno na jednání OZ v dubnu.  

 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu     
o zřízení věcného břemene služebnosti    
inženýrské sítě“ na poz. p. č.  1516/67,   
p.č.  1516/68,  p. č.  1516/69  vše  v k.ú. 
Rokytno –  „SO 432–V.O.   Obec Rokytno km 
11,7 ( Správce Obec Rokytno)“ Dálnice D35 
Opatovice-Časy. Jedná se o smlouvu s číslem   
jednacím 1-0035-0001-02/BP/17/025.  

 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Znalecký 
posudek číslo 002/6159/2017“ zpracovaný panem 
Ing. Václavem Zimou, na pronájem a prodej 
pozemků ve vlastnictví Obce Rokytno a 
schvaluje obeslání všech občanů, kteří 
užívají pozemky Obce Rokytno k uzavření 
nájemní smlouvy na tyto pozemky  (případně 
kupní smlouvy na zaplocené pozemky). 

 

8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  žádost 
manželů V na odkup užívané části pozemku p.č. 
412/11 v k.ú. Bohumileč. 

 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat 
část pozemku p.č. 412/11  v k. ú.   Bohumileč    
a souhlasí se zpracováním geometrického plánu 
na oddělení zaplocených částí p.č. 412/11  
v k.ú, Bohumileč pro budoucí prodej pozemků. 
Prodej bude uskutečněn za cenu 605,-Kč/m2, 
včetně DPH.  Geometrický plán platí budoucí 
kupující.  

 

10. Obecní zastupitelstvo neschvaluje „Veřejno-
právní smlouvu“ s Krajskou knihovnou 

v Pardubicích na poskytnutí dotace na nákup 
literatury do výměnného fondu. 

11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí nabídky 
na zhotovení studní v Zástavě, na pozemku 
p.č.419/9 v k.ú Bohumileč a na zahradě ZŠ a 
MŠ Rokytno, na pozemku p.č.1123/18 v k.ú. 
Rokytno.   

 

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje zhotovení 
studní v Zástavě, na pozemku p.č.419/9 
v k.ú. Bohumileč  a na zahradě ZŠ a MŠ 
Rokytno, na pozemku p.č.1123/18 v k.ú. 
Rokytno,  dle cenové nabídky firmy PORATEN 
s.r.o.  

 

13. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací   
na roky 2017 – 2025. 

 

14. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Prodloužení 
vodovodu v Drahoši“ k území na výstavbu 
rodinných domků.  

 

15. Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo 
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 
k 30. 3. 2017.              

    Příjmy celkem:    324 405 Kč. 
    Výdaje celkem:    324 405 Kč.    
    Saldo hospodaření:      0 Kč.     
              

16. Obecní zastupitelstvo schvaluje výpověď 
veřejnoprávní smlouvy s Městem Pardubice   
na „Výkon přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků“.   

 

17. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s Městem Sezemice kde 
předmětem smlouvy je „Výkon přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků“. 

 

18. Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem  
zařízení xerox (multifunkce tiskárna, 
kopírka)  od SENTA spol. s.r.o.  

 
 
 

 

 

 

Poruchy na čerpací jímce tlakové kanalizace, 
hlaste v kanceláři obecního úřadu v Rokytně 
tel. 466989128, 
případně na telefonní čísla 
724290133  technický pracovník  David Zbudil 
602435122  starostka  Petra Vrbatová 
724180927  účetní Marcela Kamenická 
773005182  místostarosta Jiří Fousek 

 

Majitel, případně nájemce nemovitosti, 
nemá oprávnění zasahovat do zařízení  
jímky, případně je opravovat!! 

 
Faktura za stočné, za období 01-03/ 2017, 
bude vystavena do konce měsíce dubna a 
roznesena do domovních schránek. Platbu 
proveďte dle údajů na faktuře, lze 
zaplatit převodem na účet nebo hotově     
v kanceláři obecního úřadu. 
 
 
 
 

 

Kanalizace Rokytno 



 

 

 

 

PŘÍJMY                                
Daňové příjmy                                 11 091 077 Kč 
Nedaňové příjmy                               1 596 637 Kč 

Kapitálové příjmy                                 798 026 Kč  

Přijaté dotace                                     2 171 391 Kč 
     

CELKEM                              15 657 131 Kč 
 

VÝDAJE                                        
Zeměd.,kanalizace,vodní a lesní hosp.     402 883 Kč 

Doprava, silnice                                     2 648 410 Kč 
Školství                                                     887 029 Kč  

Kultura,knihovna,zájmová činnost           520 934 Kč                               

Sociální péče a podpora sam.bydlení         68 522 Kč                               
Bydlení, nebytové prostory                    1 646 651 Kč 

Péče o zeleň, územní rozvoj                  2 172 098 Kč 

Odvoz odpadů                                           712 292 Kč 

Bezpečnost a veřejný pořádek                    95 357 Kč 
Požární ochrana                                        224 553 Kč 

Územní samospráva,zastupitelstvo,daně  

                                                              3 259 947 Kč 
 

 

Splátky půjček                                     1 277  080  Kč 
 

CELKEM                              13 140 544 Kč 
 

 

 

 
 
 
 
 

Obec Rokytno, spolu s obcí Chvojenec v minulých 
letech realizovala odkanalizování obcí v rámci 
společné akce „Kanalizace a ČOV obcí Rokytno a 
Chvojenec“. Posledním z tohoto souboru staveb 
k realizaci je „SO 050-052 Tlaková kanalizace 
Bohumileč“. 
Při přípravě této stavby bylo požádáno o státní 
dotaci. Podmínky přidělení dotace jsou 
nekompromisní. Z dotace byly vyřazeny čerpací 
domovní šachty včetně napojení na tlakové potrubí 
a elektrické rozvody u objektů, které neslouží 
k trvalému bydlení nebo u pozemků, které nejsou 
nebo nebyly v době jednání o dotaci, zastavěny 
objektem s trvale bydlícími osobami. Obec Rokytno 
má snahu tuto situaci řešit částečnou finanční 
spoluúčastí, avšak je nezbytně nutné, aby se na 
nákladech pro napojení zmíněných parcel na 
kanalizaci podíleli i jejich majitelé, kteří byli 
vyrozuměni.  
  Dne 10.3.2017 byla schůzka s občany, 
v bohumilečské hospodě, kde jsme se sešli 
s projektanty, se stavebním dozorem a s firmou 
Gasco. Seznámili jsme se se stavbou a zodpověděli 
jsme dotazy občanů. 
Kontrolní dny máme na staveništi každých 14 dní. 
V případě dotazů nás občané kontaktují dle svého 
uvážení. 
Stavba probíhá dle harmonogramu prací.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Příjmy   Výdaje    

Od občanů 446 179 Kč Popelnice odvoz 390 488 Kč 

EKOKOM 141 556 Kč Materiál, nájem 2 921 Kč 

Ostatní   28.070 Kč Velkoobjemný odpad 27 644 Kč 

  BIO odpad (zeleň) 38 365 Kč 

  Plasty, papír, sklo 226 278 Kč 

  Nebezpečný odpad 26 596 Kč 
 

 

Celkem 
 

615 805 Kč 
 

Celkem 712 292 Kč 

 
 
 
 
 
 

 

Obecní úřad Rokytno oznamuje , že z důvodu 
přerušení dodávky elektrické energie  
bude ve středu 26.4.2017 uzavřen. 

 
 
 
 
 
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto termínech: 

     v  pondělí   24. dubna 2017 
 

 Zastávky v jednotlivých obcích: 
 

Zástava  příjezd 15,45 hod  odjezd 16,00 hod. 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Bohumileč příjezd 16,05  hod odjezd 16,20 hod.  
Stanoviště před hostincem 
 

Rokytno  příjezd 16,25 hod  odjezd  16,55 hod                             
Stanoviště za obecním úřadem 
 

Drahoš  příjezd  17,00 hod  odjezd  17,15 hod 
Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, 
olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových 
hmot, léky, teploměry. 
Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze                 
od občanů. 

 
 

Pneumatiky se nesbírají!!  

 
 

Pneumatiky lze odevzdat na sběrných místech, 
která jsou zveřejněna  na stránkách 
www.ELTMA.CZ. 
Nejbližší sběrné místo :  
PAVEL REJMAN Býšť 242 

Dále můžete po celý rok dávat:  

 

Elektroodpad -vysloužilé elektrospotřebiče  
do prostoru za obecním úřadem v Rokytně 
(ledničky, pračky, sporáky, televize, počítače, 
a další domácí elektrospotřebiče 
a do kontejneru v budově obecního úřadu        
v Rokytně (menší kusy – telefony,feny,žehličky 
a pod)  
 

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

Hospodaření obce 
Rokytno v roce 2016 

 
 

Svoz nebezpečných odpadů 

Likvidace odpadů v roce 2016 

Kanalizace  Bohumileč 

Obecní úřad Rokytno 

http://www.eltma.cz/


 

 
 
Občanské sdružení Diakonie Broumov  VYHLAŠUJE 
  

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 
Seznam věcí ke sběru ošacení 
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské): 
Použitelné i poškozené  
trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, 
košile, svetry, noční košile, tílka, pyžama, 
šátky 
Pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené) 
zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, 
halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, 
kabelky 
Domácí textil: 
použitelný i poškozený  
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, 
ubrusy, látky (minimálně 1m2, ne odřezky) 
pouze nepoškozený 
záclony, závěsy 
Drobné elektrické spotřebiče: 
použitelné i poškozené  
rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, … 
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a 
deky:  
použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze 
s funkčním zipem a čisté 
Obuv: 
pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a 
zavázané v igelitových taškách, aby se neztratily 
od sebe při manipulaci 
Hračky – plastové, plyšové:  
pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více 
částí (stavebnice, lego, …), tak je potřeba dobře 
zabalit 
Knihy: 
 
Věci, které vzít nemůžeme 
 
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, 
stany – z ekologických důvodů 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 
transportem znehodnotí 
silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - 
znehodnotí se tím ostatní textilní materiál 
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán, lyže a 
lyžáky   
 
PROSÍME, PROHLÉDNĚTE KAPSY, KABELKY  
                          – CENNOSTI NEHLEDÁME 

 
Sbírka se uskuteční : 
 

od 15.5.2017  do 18.5.2017 
 

7 - 12, 13 - 15,30  PO, ST  do 17 hodin 
 

v chodbě budovy obecního úřadu v Rokytně. 
 
Děkujeme za Vaši pomoc.  
 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
KONTAKTNÍ OSOBA: 
Kovářová Jana tel. : 491524342, 739999112 
Více na www: diakoniebroumov.org 
 

 
 
 
 
 

 Máme za sebou start nového systému pro 
platby a odvozy komunálního odpadu v našich 
obcích. Když jsme tento systém 
v zastupitelstvu schvalovali, mířili jsme ke 
dvěma základním a jednomu vedlejšímu cíli. 
 Prvním z nich bylo snížení celkového 
množství vyváženého směsného komunálního 
odpadu (dále SKO) a tím druhým, aspoň        
o trochu spravedlivější a motivační systém 
plateb, dle skutečně vyprodukovaného objemu 
SKO. Vedlejším, ale rovněž důležitým pak bylo 
snížit narůstající schodek v platební bilanci 
odpadového hospodářství jako celku,        
při zohlednění všech reálných nákladů. 
 V prvním bodě se nám dle dosud známých 
údajů, podařilo snížit množství netříděného 
SKO oproti minulým, odpadově „bujarým“ letům 
o více než 500 000 l odpadů za rok z našich 
čtyř obcí. 
Číslo se ještě může mírně změnit neboť stále 
noví spoluobčané přichází na to, že bez 
nalepené známky či příslušného plastového 
pytle, jim jejich odpady skutečně nikdo 
neodveze. 
 K druhému cíli snad jen tolik, že v novém 
systému více než 2/3 našich domácností 
ušetřilo nebo ještě může ušetřit, při aspoň 
dílčím třídění svých odpadů. Toto je podle 
nás dobré číslo, i když víme, že systém mírně 
znevýhodnil některé jedno a dvoučlenné 
domácnosti, které se nemohli nebo nechtěli 
s někým sdružit. Víme též o občanech 
vytápějící své příbytky pevnými palivy, které 
tak mají více popelnic právě kvůli popelu,  
za nějž si musí oproti minulým letům 
připlatit. Zde je však nutné uznat, že 
domácnosti topící plynem či elektřinou sice 
ušetří oproti výše zmíněným, kolem 1000 Kč 
ročně za popelnice, ale mnohonásobně více si 
připlatí právě v cenách těchto „čistých“ 
energií. 
 Je nám jasné, že žádný odpadový systém 
není úplně dokonalý nebo že ty téměř dokonalé 
mají často vysoké náklady na jejich vlastní 
provoz (např. v případě plateb dle přesného 
vážení a evidování SKO i tříděných odpadů 
přes čárové kódy u každé domácnosti zvlášť). 
 Pokud jde o peníze v odpadovém 
hospodářství obce, doufali jsme, že bychom se 
mohli dostat reálně na nulu. To se nám i přes 
zlepšení bilance právě v položce SKO, zatím 
nepodařilo. Příčinou je ale nárůst plateb 
obce za všechny druhy separovaného odpadu 
v obci (papír, plasty, sklo, bioodpad, 
velkobjem). V tomto případě nás to tedy 
příliš nemrzí, protože jsme Vám občanům 
umožnili ve většině případů snížit rodinné 
výdaje za černé popelnice a Vaše spokojenost 
je náš cíl. 

 
Jiří Malík a Václav Blažek,  

zastupitelé obce Rokytno 

 

 
 

Nový odpadový systém         
se zatím osvědčil 

 

Sběr pro Diakonii 



INZERCE     
 

Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo 
na 750 petřínských rozhleden 
 
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně 
váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m.    
Jen ze železa získaného z vyřazených 
elektrospotřebičů, které u nás lidé            
za posledních 11 let předali k recyklaci, by se 
takových rozhleden dalo postavit 750.  
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství 
dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo 
ubývající nerostné bohatství. Díky stále 
vyspělejším recyklačním technologiím se totiž 
daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent 
materiálů, z nichž jsou elektrozařízení 
vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z 
více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 
16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty. 
ELEKTROWIN, který je největším českým 
kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let 
svého působení zhruba polovinu tuzemského sběru 
a recyklace, co představuje více než 17 milionů 
spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden 
za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát 
vyskládat po obvodu státní hranice České 
republiky. 
 
Století vytrvalci i jepičí život 
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, 
se v českých domácnostech začaly zabydlovat už 
začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba 
lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s 
vlnou masového připojování ke vznikající 
elektrické rozvodné síti.  
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým 
nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, 
videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle 
vystřídaly CD přehrávače, které jsou v 
posledních letech nahrazovány paměťovými médii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě 
nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, 
se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně 
kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro 
domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se 
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 
20. století. Některé nesou dokonce stejnou 
značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci 
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích. 
Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých 
elektrospotřebičů se ale začal rodit teprve na 
počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 
2005, tedy právě před jedenácti roky, kdy se do 
české legislativy promítla tehdy nová evropská 
směrnice. 
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly 
házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na 
černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval 
dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro 
televize, chladničky a zářivky, což byla nová 
povinnost vyplývající z členství v Evropské 
unii. 
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta 
odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že 
nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. 
Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž 
skutečně dá úspěšně recyklovat a získané 
suroviny znovu použít. 
 

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní 
systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, 
zpracování, využití a odstranění 
elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin 
s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, 
malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a 
nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 
11 let svého působení na trhu, zrecykloval více 
než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o 
celkové hmotnosti více než 260 000 tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
               Základní škola  a        
               mateřská škola        

              Rokytno,                  
             okres Pardubice 

 
 
 
 

Střípky z naší školy 
 

NEPŘEHLÉDNĚTE na středu 26. 04. 2017 je 
vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu 
plánovaného přerušení dodávky elektřiny       
od 7:30 hodin do 15:30 hodin. Mimo provoz bude 
MŠ, ZŠ i ŠJ. 

 
Informace 

k zápisu k povinné školní docházce 
 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání 
pro školní rok 2017/2018 v Základní škole a 
mateřské škole Rokytno, okres Pardubice se bude 
konat ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 14:00 hodin do 
16:00 hodin. 
 
Informace k odkladu školní docházky:  
Zákonný zástupce musí požádat písemně v době 
zápisu dítěte k povinné školní docházce. 
Žádost musí být doplněna doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení 
(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně 
pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Ředitelka následně 
rozhodne o udělení odkladu povinné školní 
docházky. Začátek povinné školní docházky lze 
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku. 
 
V případě rozvedených rodičů bude škola žádat    
o informaci, který zákonný zástupce (rodič) bude 
jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné 
školní docházce, případně odkladu povinné školní 
docházky a o výkonu rodičovské odpovědnosti po 
rozvodu manželství. 
Od zákonných zástupců (rodičů) budeme žádat 
informaci o tom, zda zápis dítěte v konkrétní 
škole spolu projednali, zda má být druhý rodič - 
vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn     
o přijetí/nepřijetí, nebo zda druhý  ze zákonných 
zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní 
školy. 
Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do 
střídavé výchovy rodičů, bude plnit povinnou 
školní docházku v souladu s § 49 odst. 4 
školského zákona střídavě ve dvou základních 
školách, musí si ředitelé škol,  v nichž se žák 
vzdělává, mezi sebou dohodnout pravidla 
spolupráce. Rozhoduje-li ředitel  ve věcech 
uvedených v § 165 odst. 2, vyžádá si před 
rozhodnutím vyjádření ředitele druhé školy. 
Rodiče žáka, který byl rozhodnutím soudu svěřen 
do jejich střídavé výchovy, musí zažádat         
o přijetí v obou školách, kde bude žák případně 
plnit povinnou školní docházku (dle bydliště 
rodičů). Ředitelé obou škol rozhodují ve správním 
řízení o přijetí/nepřijetí k povinné školní 
docházce. 

 
 
 
 
 

Více informací k organizaci a průběhu zápisu 
najdete na úřední desce školy (u vchodových 
dveří do školní družiny), nebo na našich 
webových stránkách. 

 

 
Informace k organizaci a průběhu 
zápisu k předškolnímu vzdělávání 

 
     Zápis do mateřské školy pro školní rok 
2017/2018 se koná v souladu s § 34 zákona č. 
561/2005 Sb., školský zákon,                  
ve čtvrtek 11. května 2017 ve školní budově ZŠ 
od 13 do 15 hodin.    
Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte   
k plnění předškolní docházky – vyplní a předá 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání     
od školního roku 2017/2018, Zápisní list     
pro školní rok 2017/2018. 
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne     
5 roku věku je předškolní vzdělávání povinné a 
zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě     
k předškolnímu vzdělávání. 
Pro školní rok 2017/2018 můžeme přijmout       
9 dětí. Tím bude naplněna kapacita MŠ. 
V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými 
opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě 
dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných 
dětí snížen v souladu s právními předpisy. 
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, 
jejíž činnost vykonává Základní škola a 
mateřská škola Rokytno, okres Pardubice budou 
přijímány děti v tomto pořadí (do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 
rejstříku). 
 

Kritéria  
Počet 

bodů 

Dítě má trvalý pobyt ve školském 

obvodu a před začátkem školního 

roku (do 31. 08. 2017) dovrší 

nejméně čtyř let. 

3 

Dítě má trvalý pobyt ve školském 

obvodu a dovrší tří let do 31. 08. 

2017 

2 

Dítě má trvalý pobyt ve školském 

obvodu a dovrší tří let od 01. 09. 

2017 do 31. 12. 2017 

1 

Děti s trvalým pobytem v jiných 

obcích - podle věku od nejstarších 

po nejmladší. 

 

 
V případě shodného počtu bodů se řídí pořadí 
datem narození dítěte – starší dítě bude před 
mladším. 
Pokud bude mít škola kapacitu na přijetí 
nespádových dětí, bude ředitelka postupovat dle 
výše uvedených kritérií. Doporučuji, aby každý 
rodič, zákonný zástupce dal přihlášku i       
do spádové mateřské školy. 
 

 



Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému 
očkování 

 

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se 
nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá 
doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže 
očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace 
jen v případě, že patří do skupiny dětí,        
pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání 
povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 
dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo 
povinnou školní docházku.  
Ostatní děti, pro které není předškolní 
vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím 
do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak 
vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 
ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky        
o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají 
potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se 
nemohou očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. 
Mohlo by vás zajímat, kam v rozmezí pěti let, 
přestoupili žáci z naší školy po 5. ročníku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               Olga Brousilová 

 

Školní knihovna 

Prosinec 2016 – únor 2017 

Nejzajímavější aktivitou uplynulých tří měsíců 
bylo navázání spolupráce s Europe Direct 
Pardubice. S nabídkou jejich programů je možné 
se seznámit na adrese: http://www.europe-
direct.cz/aktuality/detail/6625. V úterý     
14. února navštívila školu lektorka Mgr. Vanda 
Vaníčková, která společně s žáky 4. a 5. 
ročníku cestovala Evropou. Dílna byla velmi 
kvalitně připravená, žáci si vyrobili cestovní 
pas, do kterého doplňovali základní údaje o 
zemích, které navštívili. Za své vědomosti 
získávali body a při jejich sbírání byl 
nejúspěšnější žák 5. r. Tomáš Babák. 

Zopakování zásad bezpečného internetu (beseda  
s Lenkou Eckertovou v loňském roce) z knížky 
Hustej internet upozornilo starší žáky na Den 
bezpečnějšího internetu (7. února) a znovu si 
uvědomili, jak je důležité chránit své osobní 
údaje. 

Všechny děti byly seznámeny s novými knížkami, 
které byly pod školním stromečkem. Do první 
třídy byl slavnostně předán soubor knížek 
Prvního čtení a děti se postupně začínají 
rozečítat. V tomto období je velmi důležitá 
spolupráce rodičů. Čtení se lze naučit pouze 
čtením a je zapotřebí, aby dítě přečetlo 
pravidelně každý den minimálně 2 stránky textu. 
Jen tak si děti dokáží postupně zmechanizovat 
techniku čtení a mohou se začít soustředit    
na porozumění čtenému textu. Jedná se o velmi 
důležité období, kdy je zapotřebí dětem nadále 
předčítat a kontrolními otázkami jim pomáhat    
s porozuměním textu. Je důležité, nejen aby 
děti četly, ale aby jim i bylo čteno. 

V první třídě jsme v rámci setkávání  
ve školní knihovně pracovali            
s následujícími knížkami: Zajíček rád 
čte, Zajíček rád píše, Sova si bere 
dovolenou a Jako ty. Poslední knížku už 
některé děti slyšely ve školce a velmi 
mne potěšilo, že si to pamatovaly.      
S textem pracujeme takto: nejprve dětem 
celý text přečtu, následně ho podle 
obrázků společně převyprávíme a pak si 
některé vhodné scénky zahrajeme nebo 
alespoň vyjádříme pohybem, co se        
v příběhu odehrálo. Děti se tak učí 
vnímat text více smysly než jen sluchem 
a rozvíjí se tím jejich fantazie        
a tvořivost. 

Ve druhé třídě jsme se zaměřili       
na rozšiřování slovní zásoby. Pracovali 
jsme s textem Jiřího Žáčka – Odemyky 
zamyky, který děti dostaly při Pasování 
na čtenáře. Připravili jsme krátké 
vánoční pásmo, které se však nakonec pro 
nemoc nerealizovalo. Dále jsme pracovali 
s knížkou Evy Bešťákové – Písmenkové 
pohádky. Každé dítě během hodiny čte 
nahlas, slyší předčítání a má možnost 
vyprávět. V rámci možností se snažím 
zařadit i pohybové aktivity. 

Ve třetí třídě jsme nejprve pracovali s novou 
knížkou – O vlkovi se sklerózou. Jedná se     
o převyprávěné klasické pohádky. Následně 
jsme navazovali čítanku a četli jsme si další 
příběhy Paní Láry Fáry od Betty MacDonaldové. 
Obě knížky podporují zejména dětskou fantazii 
a jsou plné humoru. Na názvy dětských 
„nemocí“, jako je nahluchlice, překřikovanda, 
srkavka či mlaskalka měly děti za úkol 
vymyslet vlastní příběh: 

Mlaskalka je žena, která pořád mlaskala a 
nikdo ji nemá moc rád. Jednoho dne se stalo, 
že Mlaskalka přišla do obchodu s cukrátky. 
Uviděla makronku a začala se olizovat. Ptala 
se, jestli si ji nemůže koupit. A paní 
prodavačka odpověděla: „Ano, ale nesmíte 
mlaskat.“ „Ano, pokusím se“. Když se vrátila 
domů, muž se jí ptá: „Kdepak jsi byla tak 



dlouho?“ „Byla jsem v obchodě s cukrátky a 
koupila jsem si tam makronku. Mlask, mlask.“ 
Druhý den šla Mlaskalka znovu do obchodu      
s cukrátky a paní prodavačka se jí zeptala, 
jestli mlaskala. Mlaskalka odpověděla, že jen 
trochu a paní prodavačka jí už nic neprodala. 
Kristýna 

Ve čtvrté třídě si žáci pomocí různých typů 
literatury doplňovali výuku. Podnětná byla 
práce s novou knížkou K. Gangarčíkové – Příběh 
vody, která navazovala na výuku. Jako 
zajímavost měly možnost děti uvidět          
(a ochutnat) krystalky, které vznikly 
odpařováním mořské vody. Dále se děti zabývaly 
tématem, jak vzniká kniha, a na základě 
přečtených legračních pohádek na vyjmenovaná 
slova zpracovávaly vlastní příběhy. 

Žáci 5. r. pracovali převážně s naučnou 
literaturou. Pomocí literatury si doplňovali 
informace o Karlu IV a středověku. Zabývali 
jsme se také etiketou (slušné chování dříve a 
nyní) a společně jsme dospěli k tomu, že vždy 
je důležité chovat se k ostatním tak, jak 
bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. 

Cestování po Evropě 
Školní knihovna navázala spolupráci s Europe 
Direct Pardubice. Po dohodě s vedením školy 
byla z programové nabídky vybrána přednáška 
Cestování po zemích Evropské Unie. V úterý   
14. února navštívila školu lektorka Mgr. Vanda 
Vaníčková, aby společně s žáky 4. a 5. ročníku 
cestovala Evropou. Dílna byla velmi kvalitně 
připravená, základní informace o Evropě, 
Evropské unii i o jednotlivých navštívených 
zemích byly podávány interaktivní formou 
s využitím všech smyslů (např. ochutnávkou 
papriky v Maďarsku nebo citrusů ve Španělsku). 
Po seznámení s Evropou jako světadílem a se 
stručnou historií Evropské Unie si žáci si 
vyrobili vlastní cestovní pas. Informace, 
které postupně získávali pomocí her, kvízů, 
předvádění a vyhledávání na interaktivní 
tabuli, si samostatně doplňovali do svého 
cestovního pasu. Získali tak základní 
informace o zemích, které v rámci přednášky 
společně navštívili. Za své vědomosti a 
aktivitu získávali postupně body. 
Nejúspěšnějším sběratelem bodů se stal žák 5. 
r. Tomáš Babák. 
 
Ukázka z dětských poznámek k besedě: 
Evropská unie má 12 hvězd jako hodiny, ale 
států je tam 28. 
Umím říci Dobrý den nejen česky a anglicky, 
ale i slovensky, polsky, německy, maďarsky. 
Dobar dan je to chorvatsky. 
Evropská hymna se nezpívá. 
Hlavní město EU je Brusel. Mají tam fontánu 
s čůrajícím chlapečkem. 
Nejvíce se mi líbilo, že jsme si hráli hry a 
nebylo to vůbec nudné. 
Je vidět, že se dětem beseda líbila a pro nás 
dospělé je důležité, že touto neformální 
cestou získaly i mnoho nových informací, které 
mohou následně využít ve výuce. 
 

Božena Blažková – babička sovička 
 
 

 
Beseda o první pomoci 

 
Jeden únorový pátek navštívil naši školu 
zdravotník, který nám předvedl, jak 
postupovat v krizových situacích, když se 
staneme svědky zkolabování člověka.         
Na figuríně demonstrativně ukázal, co všechno 
musíme udělat, aby vše dobře dopadlo.       
Do modelových situací zapojil i učitele, což 
se dětem velmi líbilo. S dětmi navázal 
kamarádský vztah a nechyběl ani humor, díky 
kterému žáci správný postup snadněji a 
jasněji pochopili. Každý měl možnost osobně 
si vše vyzkoušet a celá akce se setkala      
s velkým úspěchem, nejen od dětí. Těšíme se 
na příští návštěvu a doufáme, že se dozvíme 
další zajímavé, ale i potřebné informace.     
A jak celou přednášku vnímali sami žáci, si 
přečtěte v níže uvedených slozích. 

      Ehlová Martina 
 
Eliška Vyhnálková (4. ročník) 
V pátek 1. 2. nás navštívil pán ze záchranné 
služby. Řekl nám, jak se dělá první pomoc. 
Figurantkou byla paní učitelka Romana, která 
hrála, že se jí udělalo špatně. Záchranář nám 
řekl, že nejdřív osobu oslovíme a zjistíme, 
jestli je při vědomí. Zavoláme na linku 155 a 
popíšeme situaci. V případě nedýchání, dáme 
osobě masáž srdce. To jsme si ale vyzkoušeli 
na přivezené figuríně, která dokonce i 
svítila, když jsme to dělali dobře. Také nám 
ukázal, jak správně pomoci člověku, který se 
dusí kouskem jídla. Návštěva se mi moc 
líbila. 
 
Stela Stillerová (5. ročník) 
V pátek 10. 2. 2017 jsme měli kurz první 
pomoci, který předváděl pán se svou 
figurínou. Paní učitelka Romana byla jeho 
asistentka. Naučili jsme se masáž srdce, jak 
zastavit krvácení, co máme udělat, když se 
někdo dusí jídlem a jak máme zjistit, jestli 
dotyčný dýchá. Moc se mi to líbilo 
 
 

Zájmová činnost při ZŠ a MŠ Rokytno 
 
Naše škola nabízí žákům 5 zájmových kroužků. 
Při základní škole v Rokytně již pátým rokem 
funguje kroužek sportovních aktivit a kroužek 
výpočetní techniky. Každý školní rok se zde 
vystřídá okolo 30 žáků naší školy. Kroužky 
mají svůj pravidelný čas (13:15 – 14:00 hod.) 
v pondělí a ve čtvrtek každý týden, od října 
do konce května. 
Při sportovních aktivitách využíváme výborně 
vybavenou a nám dostupnou tělocvičnu, hřiště 
s umělým povrchem a dobře udržované travnaté 
hřiště. Činnost je zaměřena převážně        
na florbal, fotbal a basketbal. V letošním 
školním roce bychom se chtěli utkat          
ve florbalu s družstvem některé ze sousedních 
málotřídních škol. Jsme přihlášeni také 
v McDonald cupu ve fotbale a jako FK ZŠ 
Rokytno čekáme na svého soupeře. Držte nám 
palce. 
V kroužku výpočetní techniky využíváme 
výpočetní a audiovizuální techniku ZŠ, která 



byla z části v letošním roce obnovena. 
Pracujeme s programovacím nástrojem Baltík 3, 
učíme se ovládat multimediální výukové 
programy a využívat internet při hledání 
informací a vlastním sebevzdělávání. V příštím 
školním roce chceme začít pracovat            
s  programovacím nástrojem firmy Microsoft 
Kodu Game Lab, který podporuje i ministerstvo 
školství a pořádá v něm různé soutěže. Těšíme 
se na další práci.           Zdeněk Neuhöfer 
 
„Kroužek tvoření“ je především pro děti, které 
rády tvoří. Mohou se zde naučit něco nového, 
co se v běžných výtvarných výukách nedělá a 
také se seznámit s ne tolik běžnými 
materiály.  
Na každou hodinu a půl mám připravený nápad, 
ale nechávám dětem volnou ruku v jeho 
dotváření.  
Při tvoření používáme spoustu různých 
materiálů. Často používáme přírodniny (písek, 
kamínky, sušené lisované rostliny, dřevo), 
různé druhy barev, třpytky, lepící papíry a 
látky. Někdy si materiál také vyrábíme sami 
(mačkaný a batikovaný papír). 
V prvním pololetí jsme malovali na malířské 
plátno, na dřevo, dělali jsme patchworkový 
obraz, originální rámečky na fotografie, 
krabičky a jiné dekorace (závěsné předměty, 
zápichy do květináčů), přáníčka a tematické 
výrobky (vánoční ozdoby, květiny ke dni 
maminek). 
Kroužek je inspirací nejen pro děti, ale i pro 
mne a jsem nesmírně ráda, že mohu své nápady 
posílat dál.  

Ivana Schejbalová 
 

 
Střípky z MŠ 

 
Zima je za námi a my vzpomínáme, jak jsme si 
víc než měsíc užívali zimních radovánek. Možná 
i proto se děti z obou tříd s chutí učily nové 
básničky a písničky s touto tematikou, se 
zájmem tvořily a malovaly. 
Chodívali jsme sáňkovat a bobovat na kopec    
u rybníka nebo na hřiště a ke sjíždění jsme 
využili i zemljanku na naší zahradě. Děti ze 
třídy Berušek vyráběly koule a řadily je podle 
velikosti, pozorovaly lupou sněhové vločky, 
vyráběly ledové ozdoby z přírodnin. Motýlci 
stavěli sněhuláky, naváželi sníh na zemljanku, 
vyrobili krmítka pro ptáky a rozvěsili je po 
zahradě. Průběžně doplňovali krmítko vyrobené 
z dýně, veverce nasypali oříšky a nezapomněli 
ani na volně žijící zvířata. Všichni rádi 
pozorovali zvířecí i lidské stopy. 
Při činnostech ve třídě si děti z obou tříd 
opakovaly poznatky získané během pobytu venku. 
Dalším tématem byla orientace v čase a jeho 
spojování s činnostmi, které děti pravidelně 
vykonávají. Ve třídě Motýlků vzbudilo zájem 
předvedení střídání dne a noci s globusem a 
baterkou, povídání o planetách, hra           
na sluneční soustavu a sledování videoprojekce 
z internetu. Venku jsme pak pozorovali délku 
vlastního stínu. Krokováním jsme porovnávali 
výšku postavy a délku stínu. Starší děti     
se pomocí her seznamovaly s orientací        
na hodinách. 

V obou třídách se četly, vyprávěly, kreslily 
a hrály pohádky. Starší děti si dvě z nich 
vybraly a připravily si pro mladší kamarády 
divadelní představení. 
Četbě se věnujeme denně, navíc mohou děti 
nosit do mateřské školy svoje knížky a 
seznámit s nimi ostatní - některé využíváme i 
ke čtení při odpočinku dětí. Samozřejmostí je 
vedení ke správnému zacházení s knihou. 
Koncem února roztály zbytky sněhu a 
v posledním týdnu se k nám na zahradu vrátili 
špačci obhlédnout loňské příbytky. 
V zahrádkách a volné přírodě jsme mohli začít 
pozorovat rašící květiny, probouzející se 
hmyz a ptáky vracející se z teplých krajin. 
Každé roční období přináší dětem nové radosti 
a příležitosti k činnostem a poznávání. 
Oblíbené jsou experimenty a praktické 
činnosti spojené např. s pěstováním rostlin a 
s péčí o ně. 
Kulturní zážitky dětem přinášejí pravidelná 
divadelní či hudební představení. Hodně 
zábavy si všichni užívají při karnevalech. 
Nyní se připravujeme na pěveckou přehlídku 
„Perníkový slavík“, které se zúčastní všechny 
děti z mateřské školy.   
                           Milada Reinberková 
 

 
Střípky ze ŠD 

 
V zimních měsících jsme se zabývali ochranou 
přírody. Ustrojili jsme v lese stromeček pro 
zvířátka a chodili jsme jednotlivá místa 
pozorovat.  Sledovali jsme stopy ve sněhu a 
snažili se rozeznat, komu patří. Pověděli 
jsme si také, jak přírodu chránit, a co by se 
dělat nemělo. V rámci Mezinárodního dne 
zvířat jsme si zjišťovali zajímavosti        
o tuleních, lachtanech, velrybách. Děti 
s nadšením shlédly příběh kosatky – Zachraňte 
Williho. Zaujal je projekt „Ledové 
království“. V rámci projektu vznikly ledové 
ozdoby, které jste mohly obdivovat na plotě 
školní zahrady. Letos k nám byla zima štědrá, 
proto jsme si mohli užít sáňkování, stavění 
sněhuláků, iglú.   
V únoru jsme se zamýšleli nad tím, jak se 
vhodně oblékat v návaznosti na počasí, jak 
posílit naši imunitu. Vyzkoušeli jsme si 
vyrobit zázvorový čaj, ovocný salát, perník, 
tvarohovou buchtu, jahodový koláč. Nejdříve 
jsme provoněli celou školu a pak jsme si 
hodně pochutnali.  
Na co děti každý pátek těšily? Na naši 
bývalou žákyni, nyní studentku gymnázia – Ivu 
Hlavatou, která dětem zpestřila odpoledne 
připravenými hrami, kvízy a dalšími 
činnostmi. Děkujeme. 
Nejčerstvější zážitky máme z návštěvy        
u Zbudilů, kde jsme se potěšili mláďátky. 
Pomazlili jehňátka, podrbali selátko. Jaro 
začalo a my se těšíme, že budeme moci více 
času prožít venku.  
                      Marcela Žaloudková          
 

 

Příjemné jaro Vám všem. 
 

 



 

 
 
Prodám hnědou cestovní postýlku, téměř nepoužívanou. 
Možno vidět, cena dohodou. 608455199 
 
Věnuji pestrobarevný korálkový závěs, délka 145 cm, 
šířka 88 cm.  tel. č.: 777 028 601 
 
Prodám venkovní houpací trojmístnou lavici, kovová  
bílá konstrukce, plastové sedáky, látková stříška, 
cena 300,-Kč. Dále prodám dětské kolo BMX, výška 
kol 40cm, přibližně pro věk 6 let, cena 200,-Kč a 
dětský kočárek pro panenky s přehazovací rukojetí, 
boudičkou, polohovacími zády, vakem pro panenku a 
taškou na rukojeť, cena 400,-Kč. Vše na tel. č.: 
777 028 601 
 
Věnuji za odvoz sedací soupravu - trojmístný gauč a 
dvě křesla. Bližší informace na telefonu:        
737 128 362 
 
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       
v Rokytenských novinách a také bude vyvěšen        
na místních informačních tabulích. 
Kontakt: 
inzerce.rokytno@seznam.cz p.Schejbalová 608 455 199 
urad@rokytno.eu   Obecní úřad  Rokytno 466 989 128 

 
 
 

 

 

 
 
   Rok 2017 je pro nás dalším rokem plný 
hasičiny. Schůzky máme stále pravidelně každé 
úterý. Plán práce je okresní  radou mládeže 
schválen, tudíž nám nebrání nic v hasičském 
sportování.  
    V sobotu dne 4.2. pořádalo SDH Kostěnice 
"Kostěnické hrátky s hasičátky", kde naši 
nejmenší předvedli své znalosti z hasičiny.     
Dne 18.2 jsme jako každý rok plnili odznaky 
odbornosti v Břehách u Přelouče.  
Druhý víkend v dubnu pořádalo SDH Rokytno "ZPV- 
Rokytenská míle" . Na návsi, za obecním úřadem, 
se sjelo cca 250 dětí, jejich vedoucí a spousta 
fandů. Počasí nám přálo. Nepršelo. Družstvo 
mladších žáků A vybojovalo krásné první místo. 
Družstvo mladších B a starší žáci předvedli také 
krásný výsledek. Jsem na naše děti pyšná. 
Vyhlášení výsledků bylo pro mně velice dojemné, 
opět jsem si poplakala. Děkuji!!! 
Koncem dubna odjíždíme na hasičské víkendové 
soustředění na chatu Karlovku, do Karlova. A poté 
máme téměř každý víkend společné cestování      
na závody. 
Ráda bych poděkovala všem, Vám všem, kteří nám 
pomáháte, vedoucím dětí, rodičům, SDH Rokytno, 
obecnímu úřadu a dětem, kteří dochází na schůzky. 
Jsme velice dobrá parta !!!  Děkuji.  

                             Petra Vrbatová st. 
 
 

 

 

 

                                                          

 
 
 
 
 
 
 

Pardubická Charita děkuje třem králům. 
Vybrali opět přes milion korun 

 

Skupinky koledníků dostaly v první polovině 
ledna od Oblastní charity Pardubice 425 
prázdných pokladniček. Navzdory třeskutým 
mrazům a chřipkové epidemii se vydaly do ulic, 
aby lidem popřály krásný nový rok. Na oplátku 
dostávaly drobné i velmi štědré finanční dary  
V 85 obcích se jim podařilo vybrat celkem 
1 009 447 korun (z toho v Rokytně a jeho 
místních částech 11 705 Kč). Tyto peníze 
pomohou hlavně nemohoucím seniorům a lidem se 
zdravotním postižením v Pardubickém kraji, ale 
také rodinám s dětmi a umírajícím. Tak by se 
dala stručně shrnout letošní Tříkrálová sbírka 
z pohledu pardubické Charity. 

Oblastní charita Pardubice děkuje všem malým i 
velkým koledníkům. Poděkování náleží také všem 
lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou      
do úředně zapečetěných pokladniček. Zvláštní 
poděkování za pomoc při organizaci sbírky si 
zaslouží paní Petriyana Lederová. 

V roce 2017 využije Oblastní charita Pardubice 
největší díl výtěžku sbírky na rozšíření 
kapacity pobytových odlehčovacích služeb     
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
Další prostředky pardubická Charita 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. Více informací najdete na webu   
www.pardubice.charita.cz. 

         Vojtěch Homolka 
         PR pracovník, koordinátor dobrovolníků 
         Oblastní charita Pardubice 
         Češkova 1247, 530 02 Pardubice 
         tel: 775 296 842, e-mail:      
         vhomolka@charitapardubice.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
ČEZ distribuce oznamuje, že ve středu 
26.4.2017   od 7 do 15,30 hodin  bude 
přerušena  dodávka elektrické energie 
v Rokytně  a v Drahoši. 
 
 
 
                  .  
 

Mladí hasiči 
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