Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí , zdraví, a úspěchů v novém roce
přeje
Obecní úřad Rokytno

Slovo starostky
Mílovými kroky se přiblížil konec roku 2020,
roku, ve kterém se většina z nás setkala
s událostmi,
které
jsme
dosud
nezažili.
Od března se potýkáme s onemocněním Covid-19,
které je způsobeno novým typem koronaviru
s odborným označením SARS-CoV-2. Aniž bychom
museli přímo onemocnět, tak toto onemocnění
ovlivnilo život nás všech. Toto onemocnění
přineslo četná omezení, včetně volnosti pohybu,
cestování a setkávání se svými blízkými a
známými. Znatelně se projevilo i v životě našich
obcí, kdy jsme byli nuceni zrušit chystané
kulturní akce a zle se onemocnění odrazilo
i v příjmu finančních prostředků do obecního
rozpočtu.
Z dosud
dostupných
informací
o daňových příjmech v roce 2021 je však zřejmé,
že do obce přijde mnohem méně peněz než v roce
2019. Jaká bude ovšem skutečnost je jen velice
těžké předpokládat.
Než přišla četná omezení, v obci Rokytno
proběhly tradiční plesy - obecní, hasičský a
maškarní. Závěrem byl dětský maškarní bál,
kterým nás provázela Anička Pávková. V Bohumilči
připravili pro děti maškarní bál dobrovolní
hasiči s maminkami a bohumilečskou hospůdkou. V
srpnu proběhlo Zástavské posvícení. Na podzim
jsme přivítali nově narozené občánky. Vítání
občánků se konalo před obecním úřadem v Rokytně,
kdy rodiny přišly jednotlivě a byla dodržena
veškerá opatření stanovena vládou ČR. Toto
Vítání občánků mělo své kouzlo, sluníčko nám
krásně svítilo a barvy podzimu jsou nádherně
zdokumentované na fotografiích, které nám jsou
památkou na tento slavnostní den. V Bohumilči
dne 4.12.2020 proběhlo slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku, kterého se zúčastnili
občané Bohumilče. Vánoční atmosféru připravila
paní Jana Zemanová, které tímto upřímně děkuji.
Odměnou byly rozsvícené oči našich nejmenších.
Jelikož jsme letošní rok nemohli pozvat anděla,
Mikuláše a čerty na hřiště do Rokytna,
nachystali nám pekelné balíčky, které byly
doručeny k Vám, dětem.
Co nejsrdečněji bych Vám ráda popřála nejen
jménem svým, ale i jménem zastupitelů obce
Rokytno, radostné a klidné prožití svátků
vánočních, splnění Vašich přání a v roce 2021
především pevné zdraví, hodně štěstí, pozitivní
mysl a stálý úsměv na tváři!
Vrbatová Petra

O čem se jednalo
Výpis z usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno
konaného dne 24.9.2020
1. OZ schvaluje program zasedání.
2. OZ volí ověřovatele zápisu p. A. Ledera a
p. J. Malíka.
3. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020
k 24. 9. 2020.
Daňové příjmy:
0,- Kč
Nedaňové příjmy:
0,- Kč
Kapitálové příjmy:
0,- Kč
Dotace, transfery:
0,- Kč
Příjmy celkem:
0,- Kč
Běžné výdaje:
1 188 000,- Kč
Kapitálové výdaje: -1 188 000,- Kč
Výdaje celkem:
0,- Kč
Saldo hospodaření:
0,- Kč
4. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020
k 24. 9. 2020.
Daňové příjmy
-1 962 000,- Kč
Nedaňové příjmy:
0,- Kč
Kapitálové příjmy:
0,- Kč
Dotace, transfery: 1 854 493, Kč
Příjmy celkem:
- 107 507,- Kč
Běžné výdaje:
94 000,- Kč
Kapitálové výdaje:
0,- Kč
Výdaje celkem:
94 000,- Kč
Saldo hospodaření: - 201 507,- Kč
Přebytek hospodaření z předcházejících let
201 507,- Kč.
5. A. OZ schvaluje „Smlouvu o pachtu a
provozování vodovodu“, v místní části Drahoš“.
Smluvními stranami jsou Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem
Teplého 2014, 530 02 Pardubice a Obec Rokytno,
Rokytno č.p.21, 533 04 Sezemice.
B. OZ zastupitelstvo schvaluje „Dohodu
vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ ,
v místní části Drahoš. Smluvními stranami jsou
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO
60108631, se sídlem Teplého 2014, 530 02
Pardubice a Obec Rokytno, Rokytno č.p.21, 533
04 Sezemice.
6. A. OZ schvaluje finanční dar Veronice
Provazníkové ve výši 6 000,-Kč, na pořádání
jezdeckého příměstského táboru v Bohumilči,
který se konal v měsících červenec a srpen 2020,
v době letních prázdnin.
B. OZ schvaluje „Smlouvu o poskytnutí
finančního daru“, v níž se jedná o finanční dar
6000,- Kč. Smluvními stranami jsou Veronika
Provazníková, IČO 07766165 Bohumileč 4, 53304
Rokytno a Obec Rokytno, IČ 00274178, Rokytno
č.p.21, 533 04 Sezemice.
7. OZ schvaluje cenovou nabídku od firmy Ploty
Pardubice s.r.o., IČO 288 27 422, areál STERA
3000, spol.s.r.o., Průmyslová 344, 533 01
Pardubice – Černá za Bory, na obnovu zchátralého
oplocení hřiště v místní části Bohumileč.
8. OZ schvaluje „Smlouvu o dílo – vypracování
projektu stavební úpravy chodníků v Bohumilči“.
Smluvními stranami jsou Ing. Tomáš Rak, IČO
74156178, se sídlem Truhlářská 264/22, 503 41
Hradec Králové a Obec Rokytno, IČ 00274178,
Rokytno č.p.21, 533 04 Sezemice.

9. OZ schvaluje bezúplatný převod pozemků a
„Darovací smlouvu“, jedná se o pozemky p.č.
1139/9, 1139/11 a 1139/12, vše v k.ú. Rokytno
(ostatní plocha, silnice), na kterých je
umístěna stavba silnice II/298. Smluvními
stranami jsou Pardubický kraj, IČO 70892822, se
sídlem Komenského nám. č.p.125, 532 11
Pardubice, zastoupený SUS Pardubického kraje,
IČO 00085031, Doubravice č.p.98 a Obec Rokytno,
IČ 00274178, Rokytno č.p.21, 533 04 Sezemice.
10. OZ schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě
o
zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2020427/VB/1. Název
stavby: Rokytno, p.č.154/34-KNN“. Smluvními
stranami jsou ČEZ Distribuce, a.s., IČO
247290035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Obec Rokytno, IČ
00274178, Rokytno č.p.21, 533 04 Sezemice.
11. OZ schvaluje cenovou nabídku, Martina
Hypského, IČO 72964766, Rokytno 208, 533 04,
na výrobu nábytku do knihovny. Knihovna bude
nově zřízena v domě č.p.146 v Rokytně.
12. A. OZ schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č.1616 v k.ú. Rokytno.
B. OZ neschvaluje záměr pronájmu pozemku
p.č. 34/31 v k.ú. Bohumileč.
13. A. OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 864/16
v k.ú. Rokytno o výměře 35 m2, za cenu 3500,Kč (100,-Kč/m2) manželům V, . Správní poplatek
(návrh na vklad) zaplatí kupující. Žádost
splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.
Vyvěšeno: 8. 9. 2020
Sejmuto: 23. 9. 2020
B. OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 1123/237
v k.ú. Rokytno o výměře 98 m2,
za cenu
3430,- Kč (35,-Kč/m2) p. MH . Správní poplatek
(návrh na vklad) zaplatí kupující.
Žádost
splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.
Vyvěšeno: 8. 9. 2020 Sejmuto: 23. 9. 2020
C. OZ neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
1249/31 a 1249/5, oba v k.ú. Rokytno. Žádost si
podali L H a J H.
14. OZ schvaluje poskytování peněžních darů
majitelům nemovitostí, ve
výši 50 000,-Kč,
z rozpočtu obce Rokytno, na výměnu stávající
žumpy nebo septiku za domovní čistírnu
odpadních vod, v ulici Zástava, místní část
Bohumileč.
15. OZ schvaluje “Smlouvu o spolupráci při
přípravě a realizaci stavby“. Předmětem smlouvy
je výstavba nového vodovodu z PE 100 – RCSDR 11
DN 90 o délce 455 m, která je
umístěna na
pozemku p.č.141/5 v k.ú. Rokytno. Smluvními
stranami jsou Jiří a Markéta Macháčkovi, a Obec
Rokytno, IČO 00274178, Rokytno č.p.21, 533 04 a
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO
60108631, se sídlem Teplého 2014, 530 02
Pardubice.
16. OZ schvaluje demolici polorozbořené stavby
na pozemku p.č. st. 200 v k.ú. Rokytno, která
je na pozemku, ve vlastnictví obce Rokytno.
17. OZ schvaluje finanční dar, ve výši 10 000,Kč a darovací smlouvu pro účel: „Podpora domácí
hospicové péče Oblastní charity Pardubice.
K vybudování paliativní ambulance a zajištění
výkonů lékaře, psychoterapeuta, vrchní sestry a
sociálního pracovníka domácí hospicové péče“
mezi Obcí Rokytno, IČO 00274178, Rokytno
č.p.21, 533 04 a Oblastní charitou Pardubice,
IČO 46492160, V Ráji 732, 530 02 Pardubice.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
- Jednání rady za poslední období. Jednalo se
o jednání ze dne 22.7.2020 a 10.9.2020.
- Hospodaření obce Rokytno k 31.8.2020.
- Zápis ze zasedání kontrolního výboru obce
Rokytno, ze dne 2.9.2020.
- Zápis
z jednání
finančního
výboru
obce
Rokytno, ze dne 28.8.2020.
- Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Rokytno, ze dne 11. 9. 2020. Při přezkoumání
hospodaření
nebyly
zjištěny
chyby
a
nedostatky.
- Že z důvodu nízké kapacity vodovodního potrubí
PE2
nedoporučují
Vodovody
a
kanalizace
Pardubice, a.s., v Zástavě stavět další RD,
protože nejsou schopni zaručit dodávky pitné
vody dle normy. Bylo by vhodné zkapacitnit
vodovod na dimenzi min. DN 80 a případně řešit
další možné zokruhování vodovodní sítě.
- Informace ohledně Mobilní aplikace Česká obec.
- Výkaz hodin za II. čtvrtletí roku 2020, Městské
policie Sezemice.
- Nabídku dlouhodobého pronájmu obecního rybníku
v Rokytně.
- Informace ohledně schváleného záměru - směny
pozemků. Jedná se o pozemky, dle usnesení
8/5/2020 ze zasedání OZ dne 29.6.2020.
Doporučeno na příští zasedání OZ.,
- „Žádost o prodej pozemků p.č. 127/50 a 127/43,
oba v k.ú. Rokytno“. Žádost si podali RV a PV.
Doporučeno na příští zasedání OZ.
- Žádost o prodej pozemku p.č. 1074/11 v k.ú.
Rokytno. Žádost si podali RK a LK, Doporučeno
na příští zasedání OZ.
- Že, byla sjednána, pro Zš a mš Rokytno, okres
Pardubice,
smlouva
o
poskytnutí
služeb
elektronických
komunikací
od
jednoho
dodavatele, dle doporučení kontrolního výboru
obce Rokytno, na základě „Protokolu o výsledku
Veřejnosprávní kontroly“ kontrolního výboru
obce Rokytno, v Zš a Mš Rokytno, okres
Pardubice.
- Informace ohledně bytů v domě č.p.8, v Rokytně,
ve vlastnictví obce Rokytno.
- Přípravy na zpracování ohledně změn územního
plánu obce Rokytno.

Výpis z usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno
konaného dne 22.10.2020
1. OZ schvaluje program zasedání.
2. OZ volí ověřovatele zápisu p. V. Ledera a p.
H. Zbudilovou.
3. OZ schvaluje příspěvek Svazku obcí Rokytno –
Chvojenec, IČO 70962804, ve výši 45 000,- Kč.
4.
OZ schvaluje „Podmínky pro poskytování
peněžního daru“ a „Žádost o poskytování
peněžního
daru“
majitelům
nemovitostí
na výměnu stávající žumpy nebo septiku
za domovní čistírnu odpadních vod, v ulici
Zástava, místní části Bohumileč.
5. OZ schvaluje finanční dar dle „Darovací
smlouvy“ od EOP, a.s. se sídlem Opatovice
nad Labem, 533 13, Pardubice 2, kde předmětem
smlouvy je finanční dar pro Obec
Rokytno,
ve výši 30 000,-Kč.

6. A.
OZ schvaluje „Kupní smlouvu – prodej
rideru Husqvarna“. Smluvními stranami jsou
Rudolf Vavruška, Koldín 100, 565 01 Choceň a
Obec Rokytno, IČ 00274178, Rokytno č.p.21, 533
04 Sezemice.
B.
OZ schvaluje „Kupní smlouvu – prodej
traktoru Iseki“. Smluvními stranami jsou Roman
Buldra, Vlčí Habřina 102, 533 41 Lázně Bohdaneč
a Obec Rokytno, IČ 00274178, Rokytno č.p.21,
533 04 Sezemice.
7. OZ schvaluje finanční dar ve výši 4 560,Kč SDH Rokytno a „Smlouvu o poskytnutí
finančního daru“. Smluvními strany jsou Obec
Rokytno, IČ 00274178, Rokytno 53304 a SHČMS SDH Rokytno IČ 64244539, Rokytno 21, 53304.
8. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020
k 22. 10. 2020.
Daňové příjmy:
11 000,- Kč
Nedaňové příjmy:
28 560,- Kč
Kapitálové příjmy:
30 000,- Kč
Dotace, transfery:
44 764,- Kč
Příjmy celkem:
124 324,- Kč
Běžné výdaje:
324 324,- Kč
Kapitálové výdaje:
0,- Kč
Výdaje celkem:
324 324,- Kč
Saldo hospodaření:
-200 000,- Kč
Zapojení přebytku hospodaření 200 000,- Kč
9. OZ schvaluje vypsání výběrového řízení
na pracovní místo – administrativní pracovník
obecního úřadu Rokytno.
10. OZ schvaluje vložení infrastrukturního
majetku, do základního kapitálu společnosti
VAK Pardubice a.s., nově vybudovaný vodovodní
řad v Drahoši.
11. OZ schvaluje podání žádosti do Programu
obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2021,
dotační titul – oprava místních komunikací.
12. OZ schvaluje podání žádosti, ohledně dotace
pro obce v rámci projektu Obnova sportovišť a
dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory, na
opravu stávajících prvků a pořízení nových
herních prvků v obci Rokytno na pozemcích p.č.
1123/13, 78 a 1454, vše v k.ú. Rokytno, v roce
2021.
13. OZ schvaluje záměr směny pozemků u domu
č.p.4, ve vlastnictví obce Rokytno a domu
č.p.88 v Rokytně. Jedná se o části pozemků p.č.
29/1, 29/2, 96/1, 100/2 a 1123/45, vše v k.ú.
Rokytno.
14. OZ schvaluje ceny pro pronájem a ceny
prodej obecních pozemků.
Pronájem obecních pozemků:
do 999,9 m2
= 3.50,- Kč za 1m2 a rok
nad 1000 m2 ostatní plocha
= 3.50,- Kč za 1 m2 a rok
2
nad 1000 m trvale travní porost
= 0.20,- Kč za 1 m2 a rok
2
nad 1000 m orná půda
= 0.25- Kč za 1 m2 a rok
Prodej obecních pozemků:
stavební pozemek
= 500,- Kč + DPH za 1 m2
zahrada
= 100,- Kč za 1 m2
předzahrádka
=
35,- Kč za 1 m2
Předzahrádka = dlouhodobě užívaná a zaplocená
část pozemku. Jednotlivý prodej a cena
předzahrádek se bude projednávat individuálně
dle velikosti pozemku.

15.

OZ schvaluje podmínky prodeje pozemku p.č.
1076/11 v k.ú. Rokytno.
16. OZ souhlasí s prodejem palivového dříví,
z obecních lesů. Žádosti o prodej dříví budou
přijímány
na
obecním
úřadu
v Rokytně.
Jednotlivým zájemcům bude prodáno max. 9 prm.
Prodej a ceny byly konzultovány s OLH. Letáček
s nabídkou a cenami bude vyvěšen na úřední desce
a vývěskách obce.
17. OZ schvaluje finanční dar ve výši 10 000,- Kč,
Základní škole a Praktické škole Svítáni,
Komenského 432, 530 03 Pardubice, který bude
použit
na
rekonstrukci
školní
budovy
v pardubické Klášterní ulici.
18. OZ schvaluje předání žádostí, ohledně změn
v Územním plánu Obce Rokytno na Magistrát města
Pardubice - odbor hlavního architekta.

-

-

-

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
Jednání rady za poslední období. Jednalo se
o jednání ze dne 8.10.2020
Hospodaření obce Rokytno k 30.9.2020.
Nové platební podmínky – Příspěvek na svoz
kontejnerů ve prospěch společnosti Dimatex.
Doporučeno na jednání OZ v listopadu.
Žádosti o prodej pozemku p.č. 1076/11 v k.ú.
Rokytno, které byly doručeny na obecní úřad
v Rokytně.
Žádost od p. Vlastimila Holuba, ohledně kantýny
v pekárně. Doporučeno na jednání OZ v listopadu.

Výpis z usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno
konaného dne 26.11.2020
1.
2.

OZ schvaluje program zasedání.
OZ volí ověřovatele zápisu p. J. Fouska a
p. V. Blažka.
3.
OZ schvaluje prodej pozemku p.č.1076/1
v k.ú. Rokytno o výměře 1182 m2, za cenu 981
060,- Kč (včetně DPH), manželům K. Správní
poplatek (návrh na vklad) zaplatí kupující.
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.

Vyvěšeno: 6. 10. 2020 Sejmuto: 22. 10. 2020
OZ schvaluje navýšení příspěvku na provoz
na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci
Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres
Pardubice, ve výši 81.900,-Kč.
5.
OZ schvaluje finanční dar – Základní a
Praktické škole Svítání p.s., ve výši 10 000,Kč, na rekonstrukci školní budovy.
6.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2020 k 26. 11. 2020.
Daňové příjmy:
0,- Kč.
Nedaňové příjmy
0,- Kč.
Kapitálové příjmy:
0,- Kč.
Dotace, transfery:
5 600,- Kč.
Příjmy celkem:
5 600,- Kč.
Běžné výdaje:
97 500,- Kč.
Kapitálové výdaje:
0,- Kč.
Výdaje celkem:
97 500,- Kč.
Saldo hospodaření:
91 900,- Kč.
Zapojení přebytku hospodaření 91 900,- Kč.
7.
OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene
služebnosti IV-12- 2018964/VB1
Rokytno,
p.č.1113/13,-knn.
Smlouva
bude
uzavřena mezi Obcí Rokytno, IČO 00274178,
4.

Rokytno 21, 533 04 a ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO 24729035, Teplická ul. 874/8, 40502
Děčín.
8. A.
OZ schvaluje „Dodatky k nájemním
smlouvám o nájmu obecního bytu mezi Obcí
Rokytno a současnými nájemníky domu čp. 8.
B. OZ schvaluje „Smlouvu o dodávce vody č.
2002024571“ Smluvními stranami jsou Vodovody
a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631,
se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice a
Obec Rokytno, IČO 00274178 Rokytno č.p.21,
533 04 Sezemice.
9.
OZ schvaluje snížení celkové ceny pronájmu
kantýny, panu Vlastimilu Holubovi.
10. OZ schvaluje „Smlouvu o nakládání s odpady
a přepravě odpadů“.
Smlouva bude uzavřena
mezi Obcí Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21,
533 04 a FCC Česká republika, IČO 45809712
s.r.o., provozovna Lodín, Lodín-skládka, 503
15 Nechanice.
11. OZ schvaluje „Příspěvek na svoz kontejnerů
ve prospěch společnosti DIMATEX“, částka je
900,-Kč/CNT/rok.
12. A. OZ schvaluje směnu pozemku p.č.125/3
v k. ú. Rokytno, ve vlastnictví obce Rokytno,
Rokytno 21, 533 04 a pozemků p.č. 113/1 a
1131/10 oba v k. ú. Rokytno, ve vlastnictví
manž. M. Správní poplatek (návrh na vklad)
zaplatí manž. M.
B. OZ
schvaluje směnu části pozemků
p.č.29/2, 96/1 a 1123/45 vše v k.ú. Rokytno,
ve vlastnictví obce Rokytno, Rokytno 21, 53304
a směnu části pozemků p.p.č.29/1 v k.ú. Rokytno
ve vlastnictví LD, JD a LM a směnu části
pozemku p.p.č. 100/2 ve vlastnictví p. JD.
Směňují se jen části pozemků dle GP č. 78388/2020 a 763-243/2019, ne celé pozemky.
Správní poplatek (návrh na vklad) zaplatí Obec
Rokytno.
13. A. OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č.1123/159 v k. ú. Rokytno. Žádost si podal
p. LV a p. HK. Geometrický plán na oddělení
pozemku si zadá a zaplatí kupující.
B. OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku
p.č.473/15 v k.ú. Bohumileč.
14. OZ
neschvaluje příspěvek „Sportovnímu
klubu Sokol Dříteč z.s.“.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
- Jednání rady za poslední období. Jednalo se
o jednání ze dne 12.11.2020.
- Hospodaření obce Rokytno k 31.10.2020.
- Informace ohledně intenzifikace ČOV, kterou
provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec.
- Informace o pozemku p.č. 412/29 v k.ú.
Bohumileč.
- Informace p. ředitelky Zš a mš Rokytno,
okres Pardubice o odeslání otevřeného
dopisu panu minstrovi školství Ing Romanu
Plagovi.
- Návrh rozpočtu na rok 2021 – Obec Rokytno.
- Návrh rozpočtu na rok 2021 – Svazek obcí
Loučná.
- Návrh rozpočtu na rok 2021 – Svazek obcí
Rokytno-Chvojenec.

Zastupitelé diskutovali o „Pojištění právní
ochrany DAS“, které má sjednané Základní a
mateřská škola Rokytno, okres Pardubice a
doporučují toto pojištění ukončit. Pojištění je
finančně náročné,
a proto by bylo vhodnější
poohlédnout se po jiném odpovídajícím pojištění
odpovědnosti.
Obecní zastupitelstvo diskutovalo o velmi
znečištěné komunikaci a dopravního značení na
komunikaci 298/III, od stavby D35, v místě
křížení 298/III a D35. Je nutné apelovat
na zhotovitele ohledně čištění komunikace!

Schválený rozpočet obce

Placení poplatků za odpad a psa

Poplatek za komunální odpad

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

Poplatek za komunální odpad na rok 2021
zůstává stejný
a je stanoven na základě
„Závazné
objednávky
odpadových
služeb“,
kterou jste odevzdali a podle které je Vám
popelnice vyvážena.
Každá nemovitost (byt) musí mít Závaznou
objednávku odpadových služeb.
Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpad
říká, že:
„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“. V případě, že si podají přihlášky
a zaplatí poplatek jednotlivé domácnosti,
nepožadujeme platbu po společenství vlastníků.
Domácnosti, které mají objednán odvoz pouze
v pytlích si musí odebrat alespoň 5 kusů.

Místní poplatky se platí
od 1.2.2021 do 31.3.2021
Poplatek lze zaplatit takto:
1. hotově v
kanceláři obecního úřadu
v Rokytně a to pouze 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 KB 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.

Likvidace odpadů v obci

Zaplatit poplatek a vyzvednout známku
je třeba nejpozději do 31.3.2021.

Protože stále někteří naši spoluobčané neplní
naše
prosby,
připomínáme:
do
kontejnerů
ukládejte tříděný odpad v co nejmenším objemu,
aby nezabíral hodně místa v kontejneru:
- plastové lahve sešlápnuté, vysypané z pytlů
- papírové krabice rozdělané, srovnané, případně
sešlápnuté
Plasty patří do plastů, papír do papíru,
směsný odpad do popelnic !! I když to je pro
mnohé z nás jasné, stále se v kontejnerech
objevuje odpad, který tam nepatří.
Prosíme, proto obyvatele naší obce, aby odpad
likvidovali jen způsobem k tomu určeným.

Po zaplacení poplatku za objednanou nádobu
bude majiteli nemovitosti vydána známka,
kterou si nalepí na popelnici.
Popelnice se známkami na rok 2020 budou
vyváženy pouze do konce března. V dubnu 2021
již nebudou popelnice bez nových známek
vyváženy.
V případě zaplacení poplatku na účet si lze
domluvit vyzvednutí známky telefonicky nebo
emailem.
Dále si můžete po celý rok zakoupit na obecním
úřadu pytel na vývoz komunálního odpadu
za poplatek 80 Kč.

Harmonogram
svozů popelnic v roce 20 21

objem nádoby
120 l

frekvence svozu
1 x za měsíc

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

pytel 120 l

5 x vývoz
jednorázový vývoz

pytel 120 l

jako doplněk
k předcházejícím vývozům

cena
800 Kč

400 Kč
80 Kč

Poplatek za psa
Poplatek za jednoho psa je 120 Kč.
Poplatek se platí i za štěně od stáří tří
měsíců (platí se za zbývající poměrnou část
roku). Poplatek je splatný do 31. 3. 2021.

.

.

.

.

.

.

svozovým

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

dnem

je

pondělí

2 x za měsíc
den

1 x za měsíc
den

11, 25
8, 22
8, 22
5, 19
3, 17, 31
14, 28
12, 26
9, 23
6, 20
4, 18
1, 15, 29
13, 27

25
22
22
19
17
14
12
9
6
4
1, 29
27

Obecní úřad
informuje
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: fotografie z akcí, úřední desku, zápisy

ze zasedání rady a zastupitelstva obce Rokytno,
informace o poplatcích, likvidaci odpadu, aktuální
hlášení obecního rozhlasu, atd.

Telefonní kontakty:
kancelář
466 989
starostka
602 435
místostarosta 773 005
účetní
724 180

128
122
182
927

Úřední hodiny jsou v souladu s nařízením vlády ČR
POUZE V PONDĚLÍ A VE STŘEDU DO 11 DO 16 HODIN.
V období od 21.12.2020 do 31. 12.2020
nejsou úřední hodiny.
Neodkladné záležitosti lze vyřešit telefonicky.

Nabídka pomoci
Obec Rokytno nabízí pomoc svým občanům.
Po telefonické dohodě obec zajistí nezbytné
služby a zboží. V případě potřeby volejte
na
telefonní
čísla
obecního
úřadu,
starostky, místostarosty, účetní nebo pište
na email.

Tlaková kanalizace
Rokytno a Bohumileč
KANALIZACI V ROKYTNĚ A BOHUMILČI A ČISTÍRNU
ODPADNÍCH VOD PROVOZUJE SVAZEK OBCÍ ROKYTNOCHVOJENEC. WWW.SORCH.CZ

STOČNÉ
Stočné se platí podle spotřeby dle vodoměru na
vodovodní
přípojce.
Nemovitosti,
které
používají i jiný zdroj vody, platí stočné dle
směrných čísel ( 36 m3/osoba a rok).
V případě, že některá domácnost má větší odběr
vody, který neodvádí do jímky (bazén, zalévání,
hospodářská zvířata) a tento odběr je větší než
30 m3 za rok, může se jí tento odběr vody odečíst
a nebudou z něho platit stočné. Podmínkou tohoto
odečtu, ale je odborná instalace certifikovaného
vodoměru na tento odběr vody. Instalace vodoměru
musí být nahlášena na obecním úřadu v Rokytně a
musí být předány doklady k vodoměru, včetně
fotografie
počátečního
stavu.
Instalovaný
vodoměr musí být každých 6 let znovu přezkoušen
a certifikován. S majitelem takto instalovaného
podružného vodoměru bude sepsán dodatek ke
stávající smlouvě.
Stočné je ve výši 39 Kč, včetně DPH.
Platby za stočné budou i v roce 2021 vybírány
na základě fakturace a to 2 x ročně (duben,
říjen) dle spotřeby Vak za pololetí, případně
fakturace dle směrných čísel). Stočné lze
zaplatit převodem na účet a nebo v hotovosti
na obecním úřadě v Rokytně v úředních hodinách.
Faktury dodáváme vlastními silami do Vašich
poštovních schránek. Můžeme Vám je ale zasílat
na email, pokud nám ho oznámíte.

PROVOZ KANALIZACE

Rozhlas na email
Rozhlasová hlášení zasíláme v textové podobě na
zadané emailové adresy. K zasílání textových
hlášení na email se můžete přihlásit kdykoli a
také se lze kdykoli odhlásit. Stačí pouze napsat
na adresu urad@rokytno.eu .
Marcela Kamenická

Rokytenské noviny
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 2021 budou předběžně 7.3.,
7.6., 5.9., a 5.12.2021.
V novinách lze též otisknout za poplatek firemní
inzerci.
Marcela Kamenická

Upozorňujeme
majitele
nemovitostí,
že
vypouštění odpadních vod se řídí provozními
podmínkami.
Do čerpacích jímek patří pouze
odpadní vody z domácnosti, ne vody dešťové
z okapů apod. a vody z různých jímek a
z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na
vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry
atd., tyto předměty do kanalizace nepatří a
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! (NE PŘES STAROU
JÍMKU NEBO JINOU ŠACHTU). Žádáme proto majitelé
nemovitostí, které jsou takto napojeny, aby si
připojení k jímce opravili.
Průběžně je prováděna v domácnostech kontrola
jímek a napojení
V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné
závadě je odběratel povinen neprodleně upozornit
Obecní úřad v Rokytně nebo volat na telefonní
čísla
pana Petra Macha telefon 606 720 825 ,
kancelář OÚ telefon 466 989 128 ,
paní Petry Vrbatové telefon 602 435 122.
Majitel nemovitosti nemá oprávnění A NESMÍ
zasahovat do zařízení jímky, případně je
opravovat.
Svazek obcí Rokytno-Chvojenec

Z evidence

obyvatel

Evidujeme všechny občany hlášené k trvalému pobytu, i když v obci nebydlí

Odešli z našich řad
Mária Dibelková

Rokytno

Věra Kolmanová

Rokytno

Věra Ledrová

Drahoš

Petr Trojan

Bohumileč

Vladimír Dědek

Bohumileč

Anna Turzová

Rokytno

Eliška Horáková

Rokytno

Josef Kamenický

Rokytno

Josef Dědek

Bohumileč

Miroslava Albrechtová

Bohumileč

Zdeněk Izák

Rokytno

Vzpomínáme

Narodili se
Viola Švienta

Rokytno

Michal Trnka

Rokytno

Filip Veselý

Zástava

Viktorie Kloudová

Rokytno

Albert Machalec

Rokytno

Maxmilián Markovics

Rokytno

Aneta Fajglová

Rokytno

Natálie Hartmanová

Rokytno

Anna Marie Brandová

Rokytno

Touto cestou jim přejeme
hodně zdraví a štěstí v jejich životě

Podíl obyvatel v %
Rokytno
682
74,38
Drahoš
43
4,69
Bohumileč 155
16,90
Zástava
37
4,03
celkem
917
100,00
Nejstarší
Rokytno
Drahoš
Bohumileč
Zástava

muž
let
let
let
let

89
75
84
75

%
%
%
%
%

žena
let
let
let
let

90
75
91
70

Nejčastější jméno

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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBCI
V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů prosíme rodiče, pokud budou chtít
své miminko slavnostně přivítat do života na Obecním
úřadě v Rokytně, bude nutné, aby rodiče požádali o
zajištění účasti jejich dítěte na vítání občánků.
Podrobné informace je možné získat na Obecním úřadě
v Rokytně.

v Rokytně
Jana
Hana
Marie
Lenka

19
14
13
10

v Bohumilči
Marie 7 x
Jana
5 x
Tereza 4 x
v Drahoši
Kateřina 2 x
Marie
2 x
v Zástavě
Irena 3 x
Marie 2 x

x
x
x
x

Jiří
Jan
Petr
Martin

29
23
21
18

x
x
x
x

Jaroslav
Jan
David
Radek

7
6
5
5

x
x
x
x

Miloslav
Josef
Petr
Václav
Vojtěch

2 x
2 x
2 x
4 x
2 x

Okénko kronikáře
Víte že, v Státním okresním archívu
v
Pardubicích jsou uloženy výtisky všech Kronik
obce Rokytno? Zájemci si je zde mohou zapůjčit
a na místě se seznámit
s zápisky místních
písmáků a kronikářů a dozvědět se vše, co
zaznamenali o naší obci, o lidech
v ní
žijících a o událostech, které se staly mezi
lety 1848 až 2000.

Chtěla bych zde připomenout práci pana Jiřího
Zběhlíka st. Obecní kroniku vedl v letech 1980
– 2011, tedy úctyhodných 31 let. Pan Zběhlík
také retrospektivně doplnil zápisy z let 1933
– 1979, kdy kronika nebyla vedena a zanechal
tak vzkaz nám i budoucím generacím.
FOTO

Kronika – úvodní strana

Seznam uložených kronik
Název: KRONIKA OBCE ROKYTNO
Čas.rozsah: 1848 – 1908
Vedena: 1871 – 1908
Vazba: polokožená
Stran:
26
Vybavení: pouze text
Uložení: Státní okresní archív Pardubice
Název:
Čas.rozsah: 1923 – 1932
Vedena: 1923 – 1932
Vazba: polokožená
Stran:
79
Vybavení: pouze text
Uložení: Státní okresní archív Pardubice

Název: KRONIKA OBCE ROKYTNO (na deskách)
Čas.rozsah: 1933 – 2000
Vedena: 1980 – 2000
Vazba: plátěná se zlaceným nápisem a šrouby
Vybavení: pouze text
Uložení: Státní okresní archív Pardubice

Rovněž jsou zde uloženy Pamětní knihy z vítání
občánků.
Kromě obecních kronik jsou v Státním okresním
archivu Pardubice uloženy i kroniky Základní a
mateřské školy v Rokytně. Nejstarší zápisy
jsou z roku 1794, poslední z roku 1982, kdy
byla základní škola v Rokytně zrušena.
/Znovuotevřena byla v roce 1991/
Seznam:

Obsah kroniky:
Zápisy z let 1933 – 1979
Sociální složení obyvatel
Veřejný a společenský život
Hasiči
Divadlo
Kino
Tělovýchova a sport
Lidospráva a výstavba obce
Stavby individuální
Družstevní zemědělství
Zápisy z jednotlivých let 1980 - 2000

Přeji všem příjemné a klidné prožití vánočních
svátků v kruhu nejbližších a hodně zdraví a
štěstí v novém roce
Jana Richterová

Hasiči
Činnost JSDH a SDH Rokytno v roce

2020

18.1.2020

Schůze okrsku č. 2 ve Dřítči

21.1.2020

Školení zdravovědy pro výjezdovou
jednotku

10.2.2020

Jednotka vyjela na odstranění
stromu z vozovky v obci Rokytno

14.2.2020

Hasičské posezení v hospodě U Pitrů
v Rokytně

29.3.2020

Dva členové jednotky drželi službu
ve skladu v Chrudimi s ochrannými
pomůckami při nouzovém stavu

25.4.2020

Dva členové jednotky drželi službu
ve skladu v Chrudimi s ochrannými
pomůckami při nouzovém stavu

25.4.2020

Jednotka vyjela na požár lesa
v obci Rokytno

11.5.2020

Jednotka vyjela na odstranění
stromu z vozovky do obce Drahoš

31.5.2020

Jednotka vyjela k doutnající
hromadě štěpky v obci Rokytno

6.6.2020 Sběr železného šrotu
20.6.2020

Jednotka vyjela na čerpání vody
v obci Rokytno

Jednotka vyjela na odstranění
nebezpečných stavů k Rokytenskému
21.6.2020
rybníku, kde probíhalo čeření vody
z důvodu velkého úhynu ryb
Jednotka vyjela na odstranění
29.6.2020 nebezpečných stavů a čerpání vody
do Dolních Ředic
18.7.2020

Školení jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Rokytno

24.7.2020

Jednotka vyjela na odstranění
včelího hnízda v obci Rokytno

14.8.2020

Jednotka vyjela na odstranění
vosích hnízd v obci Rokytno

15.9.2020

Jednotka vyjela na odstranění
vosího hnízda v obci Rokytno

DA Ford Tranzit

Mladí hasiči
Blíží se konec roku 2020……. Každoročně touto
dobou míváme Valnou hromadu SDH Rokytno, kde
předčítáme Výroční zprávu za uplynulý rok.
Velice mě mrzí, že letošní hasičský rok byl pro
mladé
hasiče
smutný.
Setkávali
jsme
se
minimálně. Jedinou akcí v letošním roce byl
Letní
hasičský
tábor,
který
se
konal
v Louňovicích pod Blaníkem. Abychom mohli
soutěžit a reprezentovat SDH Rokytno a Obec
Rokytno, máme připravené nové dresy, již nyní se
těším až je oblečeme a vyjedeme soutěžit!
Ráda bych poděkovala vedoucím mládeže Aničce
Vrbatové a Pepovi Valentovi, trenérům Romanu
Vackovi a Milanu Horákovi. Děkuji dětem, že se
věnují hasičskému sportu a rodičům, za podporu.
Děkuji za podporu SDH Rokytno a Obecnímu úřadu
Rokytno.
Srdečně Vám všem přeji příjemné a pohodové
prožití svátků vánočních a v novém roce 2021
především pevné zdraví!
Vrbatová Petra

Oznámení VAK

10.10.2020 Sběr železného šrotu
Byl předán jednotce sboru
dobrovolných hasičů v Rokytně nový
27.11.2020
zásahový dopravní automobil Ford
Tranzit
DA Ford Tranzit, cena 1 047 471,- Kč.
(dotace Pardubický kraj 300 000,- Kč a
dotace Ministerstva vnitra 450 000,- Kč)
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a co
nejméně profesního setkání v novém roce 2021.
JSDH a SDH Rokytno

Na základě rozhodnutí statutárních orgánů
společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice,
a.s. byla schválena cena pro vodné a stočné
platné
od 1. 1. 2021.
vodné
44,36 Kč + zákonem stanovená DPH
stočné 45 Kč + zákonem stanovená DPH

INZERCE
NABÍZÍM BROUŠENÍ KUCHYŇSKÝCH NOŽŮ
Trnka Radek , Rokytno 160 (řadovky),
Tel.: 602 412 990

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

Vzpomínání…
Jako každý rok i letos nebude výjimkou, blíží se
vánoce a s nimi pro nás dříve narozené i ta
trocha sentimentálního vzpomínání na staré časy
našeho mládí. Nezastíní je ani hektické události
okolo koronaviru. Vše už tady bylo, jenom jsme
to jinak pojmenovali, a s jinými aktéry.
Zůstanou jenom vzpomínky, ale i ty zapadnou
v jiných událostech v běhu času. Na tom nikdo
z nás nic nezmění, a proto važme si každé chvíle
a každého vlídného okamžiku tady na světě mezi
lidmi. Čas nikdy tu lodičku života neotočí
nazpátek, v tom je neúprosný. To nedobré pomine
a my se musíme těšit na to hezké – na vánoce. Ty
správně české, jak nám je namaloval třeba pan
Josef Lada na vánočních pohlednicích. Jeho
Hrusice v zimním čase okolo vánoc, toť pohádka
v obrázcích, které evokují vzpomínání na dětská
léta. To byly, panečku, jiné zimy. Ty snad zavál
sníh času do nenávratna. Kam se to všechno jenom
podělo? Mikuláš s anděly a čerty, to byla
předzvěst vánoc. Druhý den ve škole se to
neobešlo bez barvitého líčení, jak to kde u koho
bylo. Kdo byl za co přestrojen a jak vyváděl.
Zkrátka my školou povinní už jsme věděli víc,
než mrňata. A i to skromné vybavení aktérů nic
neubralo na závažnosti události předchozího dne.
Jak spěly dny blíže vánocům, rostla naše
zvědavost, netrpělivost a očekávání. Copak asi
dostanu k Ježíšku? Samozřejmě se postupně peklo
cukroví, sice stylové, ale poněkud větších
rozměrů a ukládalo se uležet do studena.
Pochopitelně jsme to „chodili“ kontrolovat a
zahlazovat po sobě stopy. Dva dny před vánocemi
se pekly koláče a vánočky. To bylo něco
výjimečného a neobešlo se to bez naší pomoci či
lépe řečeno překážení. Na to se nejraději
vzpomíná, na ochutnávání náplní koláčů: makové,
tvarohové, povidlové i ořechové. A tak podobně.
I rozinky do vánoček se jaksi vytrácely samy od
sebe ještě před vmícháním do těsta. Přestože
poměry v té době byly víc než skromné, bylo
krátce po válce, vzpomínky na ten kouzelný
předvánoční čas přetrvávají až do smrti. Chuť
makových buchtiček z koláčového těsta máčených
v sirobu a obalených strouhaným perníkem,
nepřeplácne ani koronavir, takovou paměť nemá.
Další neméně závažnou událostí bylo strojení
vánočního stromku. S posvátnou úctou jsme
otevírali krabici skleněných ozdob, jedinou, a
několik málo slaměnek opatrně rozvěšovali.
Zbytek ozdob tvořily ořechy ve staniolu, kostky
cukru, zabaleny jako bonbony do třepení a
panenská jablíčka.
Krásně červená i po rozkrojení. A osm skřipců
pro svíčky, pro každého jedna. A dárky

od
Ježíška
pod
stromečkem
byly
veskrze
praktické.
Nechyběly
pastelky,
obrázková
leporela či kostky a auto na klíček. Byli jsme
dva mladší, ostatní byli starší a tomu
odpovídaly
i
dárky.
Zajímavá
byla
i
štědrovečerní večeře. Kapr ani jiné ryby v té
době nebyly ještě tolik obvyklé, až později. Asi
týden před vánocemi se zabíjelo prase a tak
k štědrovečeři
byl
řízek
s bramborem
a
následoval čaj s cukrovím a koláči a zmiňované
buchtičky. Druhý den na Boží hod vánoční jsme
šli pěšky na velkou vánoční mši do Dřítče. Tam
nás uvítal vánočně vyzdobený kostel a jesličky.
Cestou zpět domů už jsme se těšili na náš znovu
rozsvícený stromeček a dárky pod ním. Bohužel
od té doby uplynulo víc, jak sedmdesát let.
Nikdo nám nevrátí tu dětskou naivitu a zvědavost
a zvídavost, provázející každé dětství a mládí.
A poděkovat za ty překrásné okamžiky nemáme
komu. Zbývají jenom vzpomínky. Snažme se proto,
aby česká tradice slavení vánoc nezanikla. Vždyť
ten náš Ježíšek je přeci nejhezčí na světě.
A i když skutečná událost narození Krista
proměněná v legendu se rozvíjela a obsahově
košatěla, jádro zůstalo neporušené: vítání
každého nového života, co by zázraku. A nový
život zázrakem je. Lidská sounáležitost spolu
s tradicí patří k našemu životnímu stylu.
Vánoce, to nejsou svátky komerčního šílenství.
Jsou to svátky lidskosti, klidu, míru a
porozumění.
Přeji klidné a šťastné vánoce vám všem.
František Zajíc
INZERCE

Kontakt : Jana Vrbatová , Chvojenec 222
telefon 728 789 929

Vánoční zpívání

Ordinace lékařů

Vážení příznivci vánočního muzicírování.

MUDr. Pavel Škoda

Zvažoval jsem, jak se postavit k již tradičnímu zpívání
koled v Rokytně při letošních vládních omezeních.

Pondělí 21.12.2020
Úterý
22.12.2020

Situace i omezující opatření se neustále mění, proto jsme

Středa

se s paní starostkou rozhodli letošní vánoční zpívání
v Rokytně neuspořádat.
To však

vůbec neznamená,

že

by se

23.12.2020

Pondělí 28.12.2020
Úterý
29.12.2020

v Rokytně

o Vánocích nemělo zpívat. Doba nás sice „zavřela“ doma,
ale tím jsme dostali „dárek“ – čas. A je na nás, jak ho

Středa 30.12.2020
Čtvrtek 31.12.2020

Býšť
7 – 12
Vysoké Chvojno 7 – 12
Ráby
14 – 18
neordinuje
Býšť
7 – 12
Vysoké Chvojno 7 – 12
Ráby
14 – 18
neordinuje
neordinuje

využijeme. U nás doma se o Vánocích zpívat určitě bude.
Navrhuji Vám a přeji Vám, abyste si u Vás doma
o Vánocích také zazpívali. Naše zpívání v předešlých
letech Vám může být návodem. Vytáhněte zpěvníky ze
šuplíků nebo je najděte na internetu a zpívejte každý
sám

nebo

společně,

sami

nebo

MUDr. Jana Ižáková
Od pondělí 28.12.2020 do pátku 1.1.2021
neordinuje.

s nahrávkami,

s rozhlasem, televizí či webem youtube. Je to zdravé a
pomáhá nám to být spolu.
Za rok se na Vás všechny těším.
Zdeněk Čížek

POHOTOVOST nemocnice Pardubice
denně 17-22 hodin, víkendy,svátky 10-22 hodin
RZP tel. 155
(jen v případě bezprostředního ohrožení života)

Tříkrálová koleda zazní

Akce v Rokytně
VÁNOČNÍ BRUSLENÍ
Vánoční bruslení se tento rok bohužel nekoná.

Výstava modelů autíček
v Rokytně v domě čp. 146
je z důvodu epidemiologické situace uzavřena.
O otevření budeme informovat na webu
www.rokytno.eu

Akce v roce 2021 plánujeme, ale jejich
konání závisí na rozhodnutí Vlády ČR,
ohledně onemocnění Covid-19.

Poděkování
Rokytno

Oblastní charita Pardubice Tříkrálovou
sbírku připravuje na začátek příštího roku již
po dvacáté první, letos za ztížených podmínek
pandemie. Naše zdravotní sestry, pečovatelky a
sociální pracovnice každý den vyrážejí do
„terénu“ a dál pokračují v pomoci potřebným a
doufáme, že nám zachováte přízeň i v této
náročné
době.
Také
díky
Vašim
darům
do tříkrálových pokladniček se nám v minulosti
dařilo rozšiřovat služby a poskytovat je
na profesionální úrovni.
Dnes více než jindy potřebujeme Vaši
pomoc a jsme moc rádi, že i v Rokytnu letos
koledníci
zvažují,
že
se
při
dodržení
hygienických
opatření
vydají
koledovat.
Vzhledem
k situaci
jsme
připraveni
i
na alternativu, že koleda zazní na dálku,
online. Podporu naší charitní práci můžete
vyjádřit
také
darem
na
sbírkový
účet
66008822/0800 u České spořitelny s variabilním
symbolem 77705020. Letos podpoříte paliativní
ambulanci a mobilní hospic, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, pomoc pěstounům a
další.
Více informací na www.pardubice.charita.cz.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Marie Hubálková,
ředitelka Oblastní charity Pardubice

Děkuji zaměstnancům obce Rokytno za pomoc při

odvozu roští.
Karel Procházka Bohumileč
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