Březen 2021

Obec Rokytno vyhlašuje soutěž o nejhezčí

VELIKONOČNÍ KRASLICI
A
VELIKONOČNÍ POMLÁZKU
Uplatněte svoji fantazii a kreativitu a vytvořte vlastní originální kraslici, velikonoční pomlázku, případně jinou
velikonoční dekoraci z libovolného materiálu tradiční i netradiční technikou.
Do této soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci, tak i kolektivy (děti i dospělí).
Výrobky označené jménem, věkem, adresou a kontaktem odevzdejte v úředních hodinách na obecním úřadu v Rokytně.
Uzávěrka soutěže je 31.3.2021.
Výsledky vyhlásíme místním rozhlasem a následně předáme ceny vítězům.
Výrobky budou vystaveny na „Výstavě autíček“ v domě č.p.146 v Rokytně.

Slovo starostky
Často listuji v brožuře Rokytno-historie a
současnost, kterou jsme vydali v roce 2019,
ku příležitosti Srazu rodáků a přátel obce.
Podnětem tohoto setkání bylo 25 let od posledního
setkání v roce 1994, kdy jsme si mimo jiné
připomněli 200 let od zahájení školního vyučování
v Rokytně.
„Od března roku 2020 se potýkáme s onemocněním
Covid-19. 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,“ cituji z Rokytenských
novin, které jsme vydali v prosinci 2020.
Onemocnění Covid-19 neustále ovlivňuje naše
životy. Velice mě mrzí, že nemůžeme žít
„normálním“ životem, společenským životem, který
vždy do naší vesnice patřil. Z této doby mě je
velice smutno.
Tento měsíc jsme vyhlásili soutěž o Velikonoční
kraslici a velikonoční pomlázku. Už se nám
na úřadu hromadí velikonoční výrobky, nejen
vajíčka a pomlázky, ale věnce a hnízdečka
s velikonoční tématikou. Krásné jarní výrobky,
které vykouzlí úsměv na tváři a pohladí po duši.
Naše místní části Bohumileč, Drahoš, Rokytno a
Zástavu opečováváme a pevně věříme, že budeme
pracovat na našich investičních akcích, které
máme naplánované.
Co nejsrdečněji Vám všem děkuji za vše, co
pro naše obce děláte, za upřímná slova, k nám
zastupitelům, za Vaše projevy. Ze srdce Vám všem
přeji pevné zdraví, které je to nejdůležitější
co máme a úsměv na tváři.
Petra Vrbatová

O čem se jednalo

ze

Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce Rokytno
konaného dne 17.12.2020

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje doplněný
program zasedání o bod č.14 - Program
obnovy venkova.
2. Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. A.
Leder a p. V. Leder. Jiný návrh nebyl.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Plán
účetních odpisů Obce Rokytno na rok 2021“.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Střednědobý
výhled rozpočtu obce Rokytno na rok 20222023“.
5.
A. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet
obce Rokytno na rok 2021.

Daňové příjmy:
Nedaňové příjmy:
Kapitálové příjmy:
Dotace, transfery:
PŘÍJMY CELKEM:
Běžné výdaje:
Kapitálové výdaje:
VÝDAJE CELKEM:
Saldo hospodaření:
FINANCOVÁNÍ:

11 601 000,1 829 300,50 000,434 700,13 915 000,11 515 000,2 400 000,13 915 000,0,- Kč.
0,- Kč.

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

B. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet
sociálního fondu obce Rokytno na rok 2021.
Příděl do fondu:
150 000,-Kč.
Výdaje fondu:
150 000,-Kč.
C. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek
na provoz, na rok 2021 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a mateřská škola
Rokytno, okres Pardubice: 1 100 000,-Kč.
Vyvěšeno: 1.12.2020

Sejmuto: 18.12.2020

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek
č.13 ke smlouvě o dílo č.1150/2008 a dodatek
č.12 ke smlouvě o dílo č. O-Rokytno/2009“,
uzavřených podle §536 a násl. Zákona č.513/91
Sb. Jedná se o ceník prací a služeb
pro kalendářní rok 2021, rozsah a obsah
poskytovaných služeb f. SmP-Odpady a.s.,
Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice.
Smluvními stranami jsou Obec Rokytno IČO
274178, Rokytno 21, 533 04 a SmP-Odpady a.s.,
IČO 275 47 230, Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice. Dodatky ke smlouvám
podepíše, v zastoupení za Obec Rokytno,
místostarosta Jiří Fousek.
7.
A. Obecní zastupitelstvo ruší usnesení ze dne
24.9.2020 14/6/2020, kdy bylo schváleno
poskytnutí
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.
7
B. Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
peněžní
dotace
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,
na základě
Veřejnoprávní smlouvy.
C. Obecní zastupitelstvo ruší usnesení ze dne
22.10.2020 4/7/2020, kdy byly schváleny
„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.
D. Obecní zastupitelstvo
schvaluje „Podmínky
pro poskytnutí peněžní dotace“ a „Žádost
o poskytnutí peněžní dotace“ majitelům
nemovitostí na výměnu stávající žumpy nebo
septiku za domovní čistírnu odpadních vod,
v ulici Zástava, místní části Bohumileč.
8. Obecní zastupitelstvo
schvaluje přílohu
číslo 2 k Programu obnovy venkova.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypracování
žádosti do OPŽP – varovné systémy. Žádost pro
Obec Rokytno vypracuje p. František Balek,

dle cenové nabídky ze dne 16.12.2020. Plnou
moc Obce Rokytno
k zastupování podepíše
místostarosta Jiří Fousek.
OZ bere na vědomí
-

Jednání rady za poslední období. Jednalo se
o jednání ze dne 10.12.2020.
Hospodaření obce Rokytno k 30.11.2020.
Jmenování ústřední inventarizační komise a
třech dílčích inventarizačních komisí.
Zprávy o činnosti finančního a kontrolního
výboru obce Rokytno za rok 2020.
Zprávu o činnosti kronikářky obce Rokytno
p. Jany Richterové za rok 2019.
Informace ohledně konání Valné hromady
svazku obcí Rokytno-Chvojenec a plánované
intenzifikace ČOV.

Termíny zasedání v roce 2021
Rada: 14.1., 11.2., 11.3., 15.4., 13.5., 10.6.
OZ: 28.1., 25.2., 18.3., 29.4., 27.5., 24.6.

ze

Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce Rokytno
konaného dne 28.1.2021

1. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
doplněný
program zasedání o bod č.18 – Nákup obecního
automobilu.
2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu
p. R. Izáka a p. J. Fouska.
3.
A. Obecní zastupitelstvo
schvaluje „Plánovací
smlouvu“. Smluvními stranami jsou Jakub Kašpar
a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533
04.
B. Obecní zastupitelstvo
schvaluje „Plánovací
smlouvu“.
Smluvními
stranami
jsou
Věra
Polívková a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno
21, 533 04.
4.
A. Obecní zastupitelstvo, v souladu s § 84 odst. 2
písm. C) z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění,
schvaluje
záměr
prodeje
jednotek
vymezených v pozemku parcela číslo st. 305,
jehož součástí je stavba číslo popisné 8, část
obce Rokytno, postavená na pozemku parcela
číslo st. 305
v katastrálním území Rokytno.
Jedná se o prodej realizovaný již na základě
uzavřené smlouvy o
smlouvě budoucí druhé
smluvní straně, která je zároveň nájemcem bytu,
který je součástí jednotky.
B. Obecní zastupitelstvo, v souladu s § 84 odst.
2 písm. C) z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, schvaluje založení právnické osoby –
společenství vlastníků s názvem „Společenství
vlastníků Rokytno 8“, se sídlem č.p.8, 533 04
Rokytno – podle §1200 z.č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, obcí, jako jediným
vlastníkem všech jednotek vymezených v pozemku
parcela číslo st. 305, jehož součástí je stavba
s číslem popisným 8, část obce Rokytno,
postavená na pozemku parcela číslo st. 305,
v katastrálním území Rokytno.

C. Obecní zastupitelstvo, v souladu s § 84 odst.
2 písm. C) z.č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, schvaluje zakladatelské
právní
jednání
„Společenství
vlastníků
Rokytno 8“, a to „Rozhodnutí jediného
vlastníka
všech
jednotek
o
založení
společenství vlastníků“, včetně v
tomto
dokumentu obsažených stanov společenství
vlastníků, a to v navrhovaném znění.
D. Obecní zastupitelstvo,
v souladu s § 84
odst. 2 písm. c) z.č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném
znění,
schvaluje
s ohledem
na budoucí převod jednotek vymezených
v pozemku parcela číslo st. 305, jehož
součástí je stavba s číslem popisným 8, část
obce Rokytno, postavená na pozemku parcela
číslo st. 305, v katastrálním území Rokytno,
dle obcí již uzavřených smluv
o smlouvách
budoucích jednotlivým nájemcům, že předsedou
bude HM,
která je jedním z budoucích
kupujících.
E. Obecní zastupitelstvo,
v souladu
s § 84
odst. 2 písm. c) z.č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, schvaluje, že starostka
obce je oprávněna a povinna učinit a zajistit
veškerá právní jednání směřující k založení
společenství
vlastníků
a
jeho
zápisu
do rejstříku společenství vlastníků.
5.
A. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Plán
činnosti kontrolního výboru do konce roku
2021“.
B. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Plán
činnosti finančního výboru do konce roku
2021“.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje zrušení
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Rokytno - Bohumileč EVČJ 532303.
7.
A. Obecní zastupitelstvo schvaluje
řád obce Rokytno“.
B. Obecní zastupitelstvo schvaluje
ohlašovny požáru“.

„Požární
„Řád

8.
A. Obecní zastupitelstvo
schvaluje „Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021375/2
Rokytno p.č. 642/34,642/35- KNN“.
B. Obecní zastupitelstvo
schvaluje „Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o
umístění stavby č. IP-122012592/VB/01 Rokytno, Bohumileč p.č.32/7nn, kn“.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje připojení
obce Rokytno k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“,vyvěšením vlajky dne 10.3.2021
u obecního úřadu.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Cenovou
nabídku na projekční a inženýrské práce“,
ohledně
stavby
Rokytno-vodovod
v části
Zástava (nové rozvodné řady) od firmy
RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52
Pardubice.
11. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
„Odběratelské smlouvy na vodu“. 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.

je stavba číslo popisné 8, část obce Rokytno,
postavená na pozemku parcela číslo st. 305
v katastrálním území Rokytno. Jedná se o prodej
realizovaný již na základě uzavřené smlouvy o
smlouvě budoucí druhé smluvní straně, která je
zároveň nájemcem bytu, který je součástí
jednotky.

12.
A. Obecní zastupitelstvo
schvaluje
záměr
prodeje pozemku p.č.107/18 v k. ú. Rokytno.
Žádost si podali manželé Z.
B. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje „Smlouvu
o zemědělském pachtu“, žádost si podal p.
Ladislav Soukal, Rokytno č.p.163, 533 04.
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000
Sb.
Vyvěšeno: 11. 1. 2021
Sejmuto: 28. 1.
2021

Prodej jednotek vymezených v pozemku parcela
číslo st. 305, jehož součástí je stavba číslo
popisné 8, část obce Rokytno, postavená na
pozemku parcela číslo st. 305 v katastrálním
území Rokytno, a to těchto jednotek:

C. Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr „Směnu
pozemků“, pozemek p.č. 1249/5 ve vlastnictví
Obce Rokytno, by se směnil s částí pozemku
p.č.1249/6 ve vlastnictví p. KS.

-

jednotka č. 8/1, jednotka zahrnuje podíl
na
společných
částech
nemovité
věci
o velikosti ideálních 882/4327, ( kupní cena
1 074 680 Kč) – manželé L

13. Obecní zastupitelstvo schvaluje
„Darovací
smlouvu“. Smluvními stranami jsou Nadace
AGROFERT, IČO 24188581 se sídlem Pyšelská
2327/2, 149 00 Praha 4 a Obec Rokytno, IČO
00274178 se sídlem Rokytno č.p.21, 533 04
Sezemice.
14. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu
o poskytnutí finančního daru“. Smluvními
stranami jsou Maxsvitant s.r.o., IČO 06942571
se sídlem Korunní 1208/74, Vinohrady 101 00
Praha 10 a Obec Rokytno, IČO 00274178 se sídlem
Rokytno č.p. 21, 533 04 Sezemice.
15. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypracování
studie možného řešení přístavby a rekonstrukce
stávající budovy, dle Cenové nabídky. Studii
vypracuje Ing. Martin Novák, IČO 11601680, 470
01 Bezděz 28.
16. Obecní zastupitelstvo schvaluje předsedu
kulturní komise Hedviku Zbudilovou a schvaluje
předsedovi kulturní komise měsíční finanční
odměnu ve výši 1500,-Kč.

-

jednotka č. 8/2, jednotka zahrnuje podíl
na
společných
částech
nemovité
věci
o velikosti ideálních 475/4327, ( kupní cena
340 180 Kč) – p. AŠ

-

jednotka č. 8/3, jednotka zahrnuje podíl
na
společných
částech
nemovité
věci
o velikosti ideálních 665/4327, ( kupní cena
759 100 Kč) – p. ZR

-

jednotka č. 8/4, jednotka zahrnuje podíl
na
společných
částech
nemovité
věci
o velikosti ideálních 739/4327, ( kupní cena
930 160 Kč) – p. VL

-

jednotka č. 8/5, jednotka zahrnuje podíl
na
společných
částech
nemovité
věci
o velikosti ideálních 743/4327, ( kupní cena
835 140 Kč) – p. HM

-

jednotka č. 8/6, jednotka zahrnuje podíl
na
společných
částech
nemovité
věci
o velikosti ideálních 823/4327, ( kupní cena
1 108 764 Kč) – p. SF

OZ bere na vědomí
- Jednání rady za poslední období. Jednalo se
o jednání ze dne 14.1.2021.
- Hospodaření obce Rokytno k 31.12.2020.
- Cenové nabídky, ohledně osobního automobilu
firmy FRANCE CAR Hradec Králové s.r.o..
- Protokol
o
kontrole
plateb
pojistného
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného.

ze

Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce Rokytno
konaného dne 25.2.2021

1. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
program
zasedání.
2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu
p. J. Richterovou a p. V. Ledera.
3. Obecní zastupitelstvo
schvaluje
„Nabídku“
na
restaurování
křížku
v místní
části
Bohumileč-Zástava.
4. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
Darovací
smlouvu. Smluvními stranami jsou EOP, a.s., se
sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, 532
13 a Obec Rokytno, Rokytno č.p.21, 533 04
Sezemice.
5. Obecní zastupitelstvo, v souladu s § 84 odst. 2
písm. c) z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, schvaluje prodej jednotek vymezených
v pozemku parcela číslo st. 305, jehož součástí

Splněny podmínky § 39 zákona 128/2000
Vyvěšeno: 7. 2. 2021 Sejmuto: 25. 2. 2021

Sb.

6.
A. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
p.č. 107/18 v k. ú. Rokytno, o výměře 3 m2,
za cenu 105,-Kč, manželům
Z. Jedná se
o
dlouhodobě
zaplocený
pozemek.
Správní
poplatek (návrh na vklad) zaplatí kupující.
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000
Sb. Vyvěšeno: 7. 2. 2021 Sejmuto: 25. 2. 2021
B. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
p.č.1123/159 v k. ú. Rokytno, o výměře 139 m2,
za cenu 13 900,- Kč. p. LV a p. HK. Správní
poplatek (návrh na vklad) zaplatí kupující.
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000
Sb. Vyvěšeno: 7. 2. 2021 Sejmuto: 25. 2. 2021
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Strategický
plán rozvoje obce“, na roky 2021 – 2027.
8. Obecní zastupitelstvo ruší „Program obnovy
vesnice“, vypracovaný v květnu 1995.
9. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
Obecně
závaznou vyhlášku obce Rokytno č. 1/2021,
o zrušení Obecně závazné vyhlášky č.1/2011,
požární řád obce.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP-122012592/VB/01 Rokytno, Bohumileč p.č.32/7-nn,
kn“.
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje, že u nových
tlakových kanalizačních přípojek pro stavby a

novostavby budou veškeré finanční náklady
hradit
stavebníci
(vlastníci
staveb
a
novostaveb).
Po veřejných prostranstvích se
mohou napojit do kanalizačního středotlakého
rozvodu (DN 63 a více).
Při zasíťování jednotlivých novostaveb Svazek
obcí Rokytno-Chvojenec převezme, po kolaudaci
stavby,
provoz
tlakové
šachty,
Smlouvou
o výpůjčce, pouze v případě, když bude vybavení
šachet shodné s vybavením šachet vybudované
stavby tlakové kanalizace v obci Rokytno.
Při zasíťování území pro více jak jednu
novostavbu musí být provedeno zasíťování celého
tohoto území, které bude povoleno samostatným
stavebním
vodoprávním
řízením.
Šachta
s napojením musí být schválena Svazkem obcí
Rokytno-Chvojenec. Šachta musí být umístěna na
pozemku stavebníka, na přístupném místě pro
zajištění obsluhy této šachty. Při předání
šachty do výpůjčky, požadujeme instalaci
čerpací šachty dle standardů obce (jednotný
kanalizační systém s provozními skladovými
čerpadly tohoto typu).
V případě, že nebude osazen typ čerpadel, dle
standardů obce, nebude Svazek obcí RokytnoChvojenec, jako provozovatel kanalizačního
systému,
kanalizaci
přebírat
a
investor
„vlastník infrastruktur“ si bude kanalizaci
provozovat sám. To znamená, že bude nutné před
místem napojení nové zástavby instalovat
předávací
šachtu
osazenou
indukčním
průtokoměrem. Svazek obcí Rokytno-Chvojenec
sepíše smlouvu s novým provozovatelem této
kanalizace a dále mu bude účtováno stočné podle
průtokoměru. Nový provozovatel bude samostatně
řešit veškerou agendu spojenou s provozem
(majetková
a
provozní
evidence,
plán
financování oprav, kalkulace stočného), včetně
oprav a servisu domovních šachet a včetně výběru
stočného od napojených nemovitostí. Případný
provozovatel musím mít příslušná oprávnění dle
požadavku Pardubického kraje. Dále na tuto
kanalizaci musí být vypracován pro kolaudaci
samostatný
kanalizační
řád.
Hodnoty
vypouštěných odpadních vod musí být v souladu
s hodnotami platného kanalizačního řadu obce.
OZ bere na vědomí
-

Jednání rady za poslední období. Jednalo se
o jednání ze dne 12.2.2021.

-

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že obec
Rokytno obdržela žádost o poskytnutí informací
souvisejících
se
záměrem
obce
převést
vlastnictví bytové jednotky číslo 8/2 na
stavební parcele číslo 305, jehož součástí je
stavba č.p.8 v k.ú. Rokytno.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledek
výběrového řízení – administrativní pracovník.
Vybraný uchazeč nastoupí 1.3.2021.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
obce Rokytno“. Při přezkoumání hospodaření
za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky .

-

Pomoc obce
Obec Rokytno nabízí pomoc rokytenským občanům
(Bohumileč, Drahoš, Rokytno, Zástava), kteří
potřebují pomoc a nemají se o pomoc na koho
obrátit. Po telefonické dohodě obec zajistí
nezbytné služby a zboží.
V případě potřeby volejte na některý telefon:
kancelář 466 989 128, starostka 602 435 122,
účetní 724 180 927, místostarosta 773 005 182
nebo pište na email urad@rokytno.eu .

Prodej dřeva
Obec Rokytno nabízí na prodej proschlé palivové
dříví k okamžité spotřebě. V nabídce jsou tyto
druhy dřeva a cena je za 1 prm včetně DPH a
dopravy do 3 km.
Štípané cca 1 m dlouhé
jehličnany měkké
650 Kč
listnaté měkké
650 Kč
Kuláčky cca 1 m dlouhé
mix
400 Kč
Objednávky lze zaslat emailem nebo poštou
na Obecní úřad v Rokytně (urad@rokytno.eu ).

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

Dále žádáme majitele psů, aby si po svých
psech uklízeli, protože neuklizením výkalů
psa z veřejného prostranství se dopouštějí
také přestupku.
Volné pobíhání psů a znečišťování veřejného
prostranství budeme řešit ve spolupráci
s městskou policií!

Poplatek za popelnice
a poplatek za psy

Svoz nebezpečných odpadů
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů
v těchto dnech

Připomínáme
občanům, že poplatek
za popelnice
a
poplatek za psy
je třeba zaplatit do 31.3.2021.
Po zaplacení poplatku za objednanou nádobu
(popelnici) 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.
Připomínáme těm, kteří popelnice zaplatili,
ale známky si nevyzvedli. Je třeba si známky
osobně vyzvednout a nebo domluvit jejich
předání.
Při zaplacení poplatku převodem na účet Vám
doručíme známku do Vaší schránky (ale pouze
po dohodě a do schránky, ze které nemůže
vypadnout).

Poplatky

lze

zaplatit

takto:

1. hotově v
kanceláři obecního úřadu
v Rokytně v úředních hodinách
2. příkazem k úhradě
číslo účtu 43-3686410277/ 0100
(VS číslo domu)
Vše o poplatcích je na našich stránkách
www.rokytno.eu

a

v
v

pondělí
pondělí

3. května 2021
25. října 2021

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.

NEBEZPEČNÝ ODPAD SE NESMÍ DÁVAT NA MÍSTA SVOZU,
ALE MUSÍ SE OSOBNĚ ODEVZDÁVAT PŘÍMO OBSLUZE
AUTA, KTERÁ ODPAD ODVÁŽÍ !!!
Pneumatiky se nesbírají!!
Pneumatiky lze odevzdat ve sběrných místech firmy
Eltma, která jako autorizovaný kolektivní systém
organizuje svoz a likvidaci pneumatik.
Více : https://www.eltma.cz/

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka pro diakonii Broumov

se uskuteční :

od 26.4.2021 do 4.5.2021
PO,ST od 7 do 16 hodin
v chodbě budovy obecního úřadu v Rokytně
Co můžete darovat

Velkoobjemný odpad
Kontejnery na velkoobjemný odpad budou
přistaveny v obci Rokytno
29. 4.2021 od 8 do 20 hodin
a 21.10.2021 od 8 do 20 hodin.
Stanoviště kontejnerů:
v Rokytně je za základní školou.
v Bohumilči je u hospody.
Do kontejnerů na velkoobjemný odpad patří pouze
odpad, který se svým rozměrem nevejde
do popelnice např. starý nábytek, koberce,
podlahové krytiny (PVC, lino).
Do kontejneru nepatří odpad, který se svým
rozměrem vejde do popelnice, elektroodpad,
nebezpečný odpad, pneumatiky a stavební materiál
(cihly, trubky, obaly od materiálu apod.).

Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské –
nepoškozené s fungujícími zipy, prosíme hlavně
o dětské oblečení
Obuv - nepoškozená ( zavázaná v igelitové
tašce)
Kabelky, batohy - pouze nepoškozené a s
funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky - čisté
i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky - pouze péřové
Záclony, závěsy - nepoškozené
Látky - minimálně 1 m čtvereční, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
Knihy - ideálně dětské, ale i pro dospělé
čtenáře
Nádobí, porcelán - pouze ve velmi dobrém stavu
a dobře zabalené a označené, aby se transportem
neznehodnotilo.
Co nemůžeme přijmout
Znečištěný a vlhký textil
Ledničky, televize, počítače
Nábytek, jízdní kola, kočárky, matrace, koberce
Děkujeme za Vaši pomoc.
Více na www: diakoniebroumov.org

Jak v Rokytně
třídíme a odvážíme odpadky

Komunální odpad – popelnice jsou vyváženy
1x za čtrnáct dnů nebo 1 x za měsíc, podle toho
jak si kdo objednal. Lze si zakoupit na obecním
úřadě i pytel na komunální odpad, který bude
vyvezen společně s popelnicemi.
Velkoobjemný odpad - jedná se např. o starý
nábytek, koberce, linolea, atd.
Je pořádán mobilní sběr a dále lze velkoobjemný
odpad odvézt:
- na sběrný dvůr do Dražkovic. Provozní doba
sběrného dvoru je PO–PA 6.30–15.00, ST do 17.00.
- do Sezemic do firmy FLOR s.r.o., která se
nachází po levé straně před rybníkem. Provozní
doba je PO – PA od 7.00-15.30 hod. tel.777743039.
Celkem můžete odvézt zdarma maximálně 200 kg
velkoobjemného odpadu na osobu a rok.
DO VELKOOBJEMNÉHO ODPADU NEPATŘÍ BĚŽNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD, KTERÝ PATŘÍ DO POPELNICE, ANI STAVEBNÍ
ODPAD, PŘÍPADNĚ ODPAD Z REKONSTRUKCE DOMU ČI
BYTU.
Bioodpad – Jedná se o biologicky rozložitelný
odpad pocházející především z údržby zahrad, ale
i kuchyní.
Kontejner na bioodpad je v Rokytně za Základní
a mateřskou školou a u bytovek u „vyschlého
rybníka". Do kontejnerů lze dávat - trávu, listí,
plevel, ovoce. Do kontejneru nepatří - větve,
stromy, pařezy, rákos a jakýkoli jiný odpad.
Větve lze odvážet do určeného sběrného místa
v Rokytně, za areálem bývalého ZD.
Bioodpad můžete odvézt též do kompostárny
do Dražkovic.
Větve a dřevní hmotu
lze odvážet do Sezemic
do firmy FLOR s.r.o., která se nachází po levé
straně před sezemickým rybníkem.
Úsporné kontaktní zářivky a výbojky a baterie
lze odevzdat do kontejneru v budově obecního
úřadu v Rokytně.
Elektroodpad
- vysloužilé a POUZE KOMPLETNÍ
elektrospotřebiče můžete odložit do prostoru
za
obecním
úřadem
v Rokytně
a
nebo
do kontejneru v budově obecního úřadu v Rokytně
(menší kusy).
Textil a hračky - kontejnery na sběr textilu a
hraček jsou umístěny v Rokytně za obecním úřadem
a v Bohumilči u hospody. Do kontejneru patří
textil zabalený do igelitových pytlů nebo tašek.
Více o kontejneru od firmy DIMATEX najdete na
www.recyklace-textilu.cz .
Děláme také sbírky textilu pro Diakonii Broumov.
Nebezpečný odpad - autobaterie, oleje, olejové
filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, léky,
teploměry - 2 x za rok je pořádán mobilní sběr.
Pneumatiky
- na místech
https://www.eltma.cz .

zpětného

odběru

KOVY do popelnice za obecním úřadem
v Rokytně.
V Rokytně je také 2 x ročně pořádán mobilní
sběr, který zajišťuje SDH Rokytno.
Oleje a jedlé tuky - do popelnice za obecním
úřadem v Rokytně, u kontejnerů v Bohumilči a
u kontejnerů v Zástavě.
Stavební odpad - stavební a demoliční odpad
není odpadem komunálním, a proto si ho každý
likviduje sám a na své náklady odvozem
na skládku nebo do sběrného dvora.
Kontejnery na plast (vyváženy každou středu)
ANO čisté fólie, sáčky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od potravin a čistících přípravků, další
výrobky z plastů, pěnový polystyren v menších
kusech (NE stavební). Obaly od potravin jsou
označeny logy plastu.
Do kontejnerů na plast patří v Rokytně i
nápojový karton – vypláchnuté a sešlápnuté
obaly od mléka a džusů bez zbytků potravin (NE
do papíru).
NE - mastné a pošpiněné obaly, obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
bakelit, guma, pneumatiky, PVC podlahové
krytiny, novodurové trubky, molitan, stavební
polystyren.
Kontejnery na papír (vyváženy 1 x za 14 dní
ve středu)
ANO časopisy, noviny, kancelářský papír,
sešity, krabice roztrhané na menší kusy,
papírové obaly.
NE - mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, pytle od cementu a
jiného stavebního materiálu, mokré ubrousky,
papírové kapesníky, ruličky od toaletního
papíru, krabičky od vajec (krabičky jsou
z papíru, který nejde již zpracovat) atd.
Kontejnery na barevné sklo a bílé sklo
ANO sklo, vymyté lahve od nápojů, sklenice,
tabule z oken.
NE - keramika, porcelán, autosklo, zrcadla,
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.

Žádáme tímto občany, aby do těchto
kontejnerů dávali pouze odpad, který do nich
patří, dle označení na kontejneru a tento
odpad zároveň odkládali tak, aby v kontejneru
zabral co nejméně místa. (Plastové lahve
sešlápnuté a vysypané z pytlů, papírové
krabice rozdělané, atd.). Do kontejnerů
nepatří jiný odpad, než pro který je určen !!
Více o třídění se můžete dozvědět na stránkách
www.jaktridit.cz .

Likvidace odpadů v roce 2020

Fond obnovy domů a bytů
Obec Rokytno má zřízen „Fond obnovy domů
a bytů“ ze kterého poskytuje zápůjčky
na opravy a modernizaci bytů a domů
v Rokytně.
Žádosti se podávají na základě vyhlášeného
výběrového řízení. V roce 2021 bude
vyhlášeno výběrové řízení nejpozději
v květnu.
Na základě výsledků výběrového řízení
schválí
zastupitelstvo
obce
smlouvu
o zápůjčce, poté je podepsána smlouva
( 2 ručitelé).
Zápůjčka má splatnost 3 roky a roční úrok
je 4 %, splácí se rovnoměrně měsíčními
splátkami.
Peníze se čerpají do konce kalendářního
roku a splácet se začíná v lednu roku
následujícího.
Poplatky za schválení a vedení nejsou.
Z fondu se
tyto účely :

poskytují

zápůjčky na

Název / účel

Znak obce Rokytno

Horní
hranice

Obnova střechy
(krytina i konstrukce)

70 000 Kč

Instalace topení včetně kotle ÚT

70 000 Kč

Výměna oken a
vchodových dveří

70 000 Kč

Izolace domu proti spodní vodě

70 000 Kč

Obnova fasády domu, včetně
plechování

70 000 Kč

Zateplení obvodového pláště
domu

70 000 Kč

Vybudování nebo rekonstrukce
WC, koupelny, sprchového koutu

70 000 Kč

Popis znaku:
Zlato-modře vlnitě dělený štít. Nahoře dva
zkřížené vrbové pruty s listy v přirozených
barvách, dole dva zlatí kapři nad sebou.
Horní polovina štítu s vrbovými pruty
ukazuje na písečný přesyp u Rokytna, na jméno
obce a zlaté pole inspirované pískem lze
vztáhnout i k místní části Bohumileč. Drahoš
a Zástava jsou s ohledem na jejich založení
na místě vysušených rybníků symbolizovány
modrým polem štítu a dvěma kapry. Vodu
evokuje i vlnité dělení. Počet obecných figur
– dva vrbové pruty a dva kapři – se počtem
shodují s počtem místních částí.

Provoz kanalizace
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 majitele
nemovitostí, které jsou takto napojeny, aby si
připojení k jímce opravili.
Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném
znění, stanovuje že, fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že neoprávněně manipuluje se
zařízením vodovodů nebo kanalizací a v rozporu
s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou
potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených
vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je
vodovod pro veřejnou potřebu. Fyzická osoba se
jako
odběratel
dopustí
přestupku
tím,
že v rozporu s § 10 odst. 2 neoprávněně vypouští
odpadní vody do kanalizace a vypouští do
kanalizace odpadní vody, které převyšují limity
znečištění a množství stanovené v kanalizačním
řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.
Za přestupek lze uložit pokuta do 100 000,-Kč.
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.

MLADÍ
HASIČI
V letošním roce 2021 slaví mladí hasiči v Rokytně
své 20-ti leté výročí, od založení družstva
mladých hasičů.
„Založit družstvo mladých hasičů? Byl to nápad,
jak se postarat o volný čas dětí. Vůbec nevěděli
do čeho jdou a spadli do toho rovnýma nohama,
Trnka Jiří a Vrbata Jan ml. V rukách měli brožuru
pravidel a s dvanácti dětmi odjeli 20.10.2001 na
první soutěž do Opočinku. Děti i vedoucí získali
první zkušenosti. Velkou oporou jak dětem, tak
vedoucím
byla
Jana
Richterová,
nyní
Dokoupilová.“ Tímto jsem prezentovala naše
nejmenší v roce 2007, v Almanachu, který byl
vydán k výročí - 125 let od založení SDH Rokytno.
Hasičina, to nejsou jen závody a příprava
na ně. Z dětí se stává dobrá parta bez rozdílu
věku, a tak pro ně není problém sbírat řepu,
kaštany, žaludy pro zvěř, v zimě chodit bruslit,
sáňkovat, jezdit do kina, na výlety, exkurze a
tábory. Tato celoroční činnost se hodnotí
v okresním kole hry Plamen. Také vedení kroniky
spadá do této soutěže. Výsledky umístění družstev
za celý rok se vyhlašuje v soutěži „Liga
mládeže“. A také soutěž
„PO očima dětí“ není
dětem cizí. Během roku plní děti odznaky
odborností, odpovídají písemně na testové otázky.
Výlety - to je taková třešinka na dortu. Je to
odměna pro děti i dospělé. Pro dospělé je velká
zodpovědnost s dětmi odjet, ale být s nimi, vidět
jak jsou šťastné, soutěžit s nimi a učit se
novému, je fajn.
Během dvaceti let jsme mnohokrát trénovali,
soutěžili, jezdili za poznáním, trávili společné
chvíle, měli jsme se báječně! Veškerá naše
činnost je zobrazena v kronikách, které jsou
k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám byli během
těch
let
nápomocni,
především
dětem,
bez kterých by hasičina v Rokytně nebyla,
všem vedoucím, kteří vedli děti k hasičině,
všem rodičům a našim příznivcům.
Upřímně si Vás všech vážím a pevně věřím, že se
opět budeme scházet a plně se věnovat hasičskému
sportu a ctít HASIČSKÉ DESATERO.
Petra Vrbatová

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č.
89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
bude na celém území České republiky přistoupeno
ke
sčítání
lidu,
domů
a
bytů
(dále
jen„sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání je
půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu
27.
března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání
je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.
Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy
bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl
na území České republiky udělen azyl, doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je
na území České republiky v rozhodný okamžik
přítomna,
c) každý dům (i
(i neobydlený).

neobydlený)

a

každý

byt

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze
na cizince, kteří jsou v České republice
na dobu kratší než 90 dnů (například turisté),
a
na cizince požívající diplomatické výsady
a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho
přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění
výsledků zabezpečuje Český statistický úřad
(dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání
přebírá údaje z informačních systémů veřejné
správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a
provedení
sčítání
Úřad
spolupracuje
s dodavatelem terénních prací a ústředními
správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým
před rozhodným okamžikem tento dokument, seznam
standardních sčítacích obvodů v obci včetně
jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů
sčítacích
komisařů,
kteří
budou
v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání
zajišťovat,
včetně
telefonního
spojení
na bezplatnou informační linku sčítání a
oficiální internetové adresy sčítání. Sčítání
osob se provede poskytnutím údajů jejich
zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou.
Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba
podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která
není plně svéprávná, poskytne údaje její
zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná
osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku.

Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu
a bytu poskytne jeho uživatel, v případě
neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem
do sčítacího formuláře buď v elektronické
podobě při online sčítání od 27. března 2021
do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním
došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní
podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své
funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře,
případně na požádání povinné osoby též svým
občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá
členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost,
popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří
samostatný sčítací obvod, sčítací formulář
v listinné podobě v předem oznámeném termínu
nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost
nebo
vlastník
zařízení,
které
netvoří
samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný
sčítací formulář v odpovědní obálce na poště
nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej
doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději
do 11. května 2021. Úřad je podle zákona
oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny
zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR
a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí
být použity pro jiné než statistické účely.
Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků
seznámí s individuálními nebo osobními údaji,
jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost.
Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany,
aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na
webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři.
Vzhledem
k
současné
epidemické
situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a
hlavní hygieničkou České republiky distribuci a
sběr listinných formulářů, při kterých dojde k
výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně,
jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických
pravidel
(ochranné
pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu
nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním
formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech
České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které
mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a
zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i
cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní
místa
Sčítání
2021
najdete
na vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického úřadu.
Poskytují
široké
veřejnosti
informace
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze
získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Kontaktní místo pro Rokytno:

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré
osobní údaje jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými právními předpisy a používány
jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při
přípravě
programů
bydlení,
rozvoji
infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti
služeb. Informace zjištěné během sčítání
ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské
záměry i směřování výzkumných či vědeckých
pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás.

SČÍTACÍ OBVODY A SČÍTACÍ KOMISAŘI
ROKYTNO
Václava Pithardtová číslo průkazu 90-05-00702
BOHUMILEČ
Zdeňka Šedivá číslo průkazu 90-05-00728
Václava Pithardtová číslo průkazu 90-05-00702
DRAHOŠ
Gabriela Dlasková číslo průkazu 90-05-00489
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

SBÍRKA NA MATĚJE
Obec Rokytno vyhlásila konání veřejné sbírky
na pomoc
Matějovi Vrbatovi z Rokytna,
který je po těžké nehodě upoután na lůžko.
ZAHÁJENÍ SBÍRKY – 11.2.2020
PŘÍSPĚVKY LZE POSÍLAT
NA TRANSPARENTNÍ ÚČET

5763624359/0800 u České spořitelny .
Účel veřejné sbírky: Nákup rehabilitačních
a
kompenzačních
pomůcek,
rehabilitace
Matěje
Vrbaty,
příspěvek
na
nákup
automobilu.
Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem
Pardubického kraje.

Koronavirus a jaro
Stránky novin plné chmurných zpráv valící se i
do našeho povědomí nejsou zrovna nejvhodnějším
vítáním jara. Pokud otevřete televizní bednu,
máte tam totéž v barvě doplněné o do krve se
hádající politiky o tom, čí je to vina. Takhle si
ten životní optimizmus nepředstavuje nikdo z nás.
Kdyby místo hádek nastoupilo racionální hledání
léků a dostatečná výroba vakcín účinných proti
koronaviru a v dostatečném množství. To je asi
mimo myšlenkový dosah politiků. Myslím si, že
šťoucháním do nosu se ještě nikdo nevyléčil. Lépe
by bylo odhalit pravou příčinu této pandemie, a
proč došlo k tak rychlému rozšíření po celé
zeměkouli. Chce to nejen bojovat, ale i hledat.
O tom, že se něco špatného děje se životním
prostředím a ve společnosti, je všeobecně známo.
Drancování a ničení ve velkém pokračuje nebývalým
tempem. Je stále rychlejší a rasantnější. Peníze
nebo život. Já bych to obrátil na Život nebo
peníze? Podle politiků a právníků /těch našich/
ten virus utlučem slovy a právními názory /každý
má v záloze alespoň tři/. Pak též testováním a
slibováním světla na konci tunelu – on se ten
koronavirus asi poleká a zmizí sám od sebe. Rád
bych věřil, že se polepšíme a bude zajištěn
dostatek léků a vakcíny pro všechny obyvatele tady
a teď – dřív než bude pozdě … Slibování ještě
nikdy nic nevyřešilo. Alias jedním slibem i deset
lidí potěšíš, ale topícího vytáhni z vody
okamžitě, a nemluv při tom, nebo i tobě nateče
voda do huby.
A jak je to s tím jarem? I letos bude a nemám to
ani z novin či televize. Přijde, jaro přijde, bude
zase máj… nás učil zpívat pán řídící učitel Karel
Vosáhlo. Jak velká pravda to byla, je a bude,
oceňujeme až poněkud později ve starším věku.
Koukejme se kolem sebe a beze spěchu a budete
žasnout.
Ta překrásná žluť, spíše do zlatava – snad
nahromaděné
sluníčko
přes
zimu
schované
v kořenech,
a
ta
něžná
zeleň,
slovem
nepopsatelná, co do odstínů …
Radujme se, pokud máme čas a prosím neničte tu
krásu. Může se stát, že je to naposledy. Uvidíme
toho na panketě víc kvést, než jedouc po dálnici
stotřicítkou. Ještě jedna dobrá zpráva: nejenom
čápi, ale i špačkové jsou tady zpátky ze zimovišť.
Letos prý nebyli daleko, jen
ve střední a jižní
Itálii. Už jenom ve vzpomínkách zůstala krásně
žlutá housátka, která se vylíhla měsíc po svátku
sv. Valentýna. A skotačivá kůzlátka rovněž.
Kvočna s kuřaty se ozývala po dvoře až po
velikonocích. Jak šel čas bylo i tepleji rozkvetly
stromy a keře, a přišel Svátek matek /2. neděle
v květnu / Rozvoněly šeříky. Zkrátka krása bez
konce a těšení se
na prázdniny.
Přeji všem do toho jara především zdraví a naději.
Myslím,
že
příroda
bude
i
v budoucnosti
moudřejší, než lidi a i když těch pár facek
koronavirem si zaslouží ta naše domýšlivost
o všemocnosti a to kvaltování nikam.
František Zajíc

Inzerce

ROKYTNO

DARUJI

palety a pražce.
Telefon
773 595 696.
PRODÁM: palivové dříví, fóliovník 2 x 3 m,
plastové sudy na vodu 200 l, 2 venkovní
lavičky. Telefon 773 595 696.
Máte doma něco přebytečného?
Nebo naopak něco sháníte?
Pak je tu pro vás Inzerce Rokytno!
Stačí jen zavolat nebo napsat a inzerát bude
zveřejněn v Rokytenských novinách a také bude
vyvěšen na místních informačních tabulích.
Kontakt:
urad@rokytno.eu
Obecní úřad Rokytno 466 989 128

Tříkrálová sbírka
V roce 2021 byly v obci Rokytno umístěny
2 pokladničky. První v prodejně potravin
v Rokytně,
druhá
v kanceláři
obecního
úřadu.
Do pokladniček se vybralo 6 234 Kč.
Další informace o sbírce najdete na:
https://pardubice.charita.cz/tks/
a
https://www.trikralovasbirka.cz/
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