


„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani 
vy ….“ Ano, přiblížil se konec roku 2021, roku, 
ve kterém jsme toho opět spoustu zažili. 

Prvotně se musím zmínit o společenských akcích 
v naší obci, kterých si nesmírně vážím. Je pro mě 
velice důležité, abychom se scházeli a zapomněli 
na starosti všedních dní. Dne 18.9.2021 se 
za Obecním úřadem v Rokytně konalo Rozloučení 
s létem. Program byl pestrý, jak pro děti, tak 
pro dospělé. Dne 18.10.2021 jsme měli v Hostinci 
U Pitrů v Rokytně hudebně – zábavnou procházku 
písněmi a zajímavostmi stříbrného plátna s pány 
Jiřím Krampolem a Šimonem Pečenkou. Užili jsme si 
úsměvný podvečer. Vědomostní kvíz se do Rokytna 
vrátil 19.10.2021. Lampionový průvod procházel 
Rokytnem 5.11.2021. Podvečerní procházky s lam-
pionem v ruce si užilo mnoho dětí i dospěláků. 
Děti si zasoutěžily v halloweenském duchu 
a na závěr jsme se podívali na ohnivou šou sku-
piny ILUSIAS. Dne 27.11.2021 jsme vánočně tvořili 
v Hostinci U Pitrů. První adventní neděli 
28.11.2021 občané místní části Bohumileč rozsví-
tili vánoční stromeček. Krásnou předvánoční at-
mosféru nachystaly p. Jana Zemanová a p. Markéta 
Běhalová a pro naše nejmenší nainstalovaly 
schránku pro Ježíškovu poštu. U vánočního stro-
mečku v Bohumilči děti dostaly pekelné překva-
pení. Moc děkuji za vaše skvělé nápady! Čertovské 
dostaveníčko se v Rokytně letošní rok nepořádalo, 
a tak PEKELNÁ DRUŽINA rozvážela čertovské balíčky 
dětem domů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stále pracujeme na investičních akcích v obci 

Rokytno. V posledním čtvrtletí roku 2021 jsme 
zrekonstruovali hospůdku v Bohumilči, vnější 
část. V půdních prostorech na Obecním úřadu 
v Rokytně jsme vybudovali spisovnu, do které bu-
deme ukládat dokumenty naší obce před uložením 
do archivu. Připravujeme se na stavbu a rekon-
strukci chodníků v obci Rokytno, neustále jednáme 
se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje 
a s naším projektantem. Podle posledních infor-
mací by měla stavba a rekonstrukce chodníků a re-
konstrukce silnice 298/II začít v březnu 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelé obce Rokytno, po důkladném zvážení 

na zasedání OZ dne 25.11.2021, odhlasovali nákup 
pozemků a staveb, které jsou součástí č.p.12 
v Rokytně. Dlouze jsme diskutovali o koupi a 
o poskytnutí úvěru na nákup. Dům se stavbami 
a pozemky těsně sousedí se základní a mateřskou 
školou. V případě, že bychom potřebovali školu se 
školkou rozšířit, je toto sousedství velice pří-
nosné. Pokud se nákup pozemků a staveb, které 
jsou součástí č.p. 12 v Rokytně, uskuteční, plá-
novaný projekt na přístavbu dílny a samotná pří-
stavba dílny u Obecního úřadu v Rokytně nebude 
realizována. Více informací přinesou březnové 
Rokytenské noviny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co nejsrdečněji bych vám chtěla popřát klidné 

prožití svátků vánočních, v novém roce 2022 pře-
devším pevné zdraví, hromadu štěstí a spoustu 
lásky.  

                           Petra Vrbatová 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dne 15.12.2021 proběhlo slavnostní otevření 

úseku dálnice D35 z Opatovic do Časů. 
Dle sdělení tiskového mluvčího Ředitelství 

silnic a dálnic ČR p. Jana Studeckého bude  
dálnice zpoplatněna od 1.1.2022. 

 
 

Slovo starostky 

Otevření úseku dálnice 
D35 z Opatovic do Časů 



 
 
 
 
 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 

obce Rokytno 6/2021 

konaného dne 23. 9. 2021 
 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program zase- 
dání. 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. J. Richterovou a p. V. Ledera. 

3. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje zprávu 
o uplatňování územního plánu Rokytno za období 
červen 2016 – červen 2021 včetně pokynů 
pro zpracování návrhu změny č.1 územního plánu 
Rokytno v rozsahu dle příloha tohoto usnesení. 

3. B. Obecní zastupitelstvo rozhodlo o pořízení 
změny č.1 územního plánu Rokytno zkráceným 
způsobem.  

3. C. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako poři-
zovatele změny č.1 územního plánu Rokytno 
Obecní úřad Rokytno. 

3. D. Obecní zastupitelstvo schvaluje, s odkazem 
na § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, 
p. Petru Vrbatovou, která bude spolupracovat 
s pořizovatelem. 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar 
ve výši 29 760,- Kč SDH Rokytno a „Smlouvu 
o poskytnutí finančního daru“. Smluvními 
stranami jsou Obec Rokytno, IČ 00274178, 
Rokytno 21, 533 04 a SHČMS - SDH Rokytno 
IČ 64244539, Rokytno 21, 533 04.  

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar 
ve výši 10 000,- Kč a Darovací smlouvu 
pro účel: „Podpora Domácí hospicové péče     
Oblastní charity Pardubice. K vybudování pali-
ativní 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. 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4/2021 k 23. 9. 2021. 
   

Daňové příjmy:           180 000,- Kč. 
Nedaňové příjmy:          64 760,- Kč.    
Kapitálové příjmy:             0,- Kč 
Dotace, transfery:       805 477,- Kč. 
Příjmy celkem:         1 050 237,- Kč.   
 

       Běžné výdaje:            977 237,- Kč. 
       Kapitálové výdaje:        73 000,- Kč. 
       Výdaje celkem:         1 050 237,- Kč.  
 
       Saldo hospodaření:             0,- Kč. 
 
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar 

ve výši 14.950,- Kč Mysliveckému spolku 
Rokytno a „Smlouvu o poskytnutí finančního 
daru“. Smluvními stranami jsou Obec Rokytno, 
IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04 a Myslivecký 
spolek Rokytno, IČO 60156741, Rokytno 179, 533 
04. Finanční dar ve výši 14.950,- Kč bude po-
užit na pořízení kachňat. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje Darovací 
smlouvu, kde je předmětem smlouvy jednotná  

kanalizační stoka DN 800 mm v délce 29,43 m 
na pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Bohumileč. 
Smluvními stranami jsou Patrik Nespěšný 
a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 
04. 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu - 
Dotace z rozpočtu obce Rokytno na vybudování 
domovní čistírny odpadních vod v místní části 
Bohumileč, ulice Zástava.“ Smluvní stranami 
jsou p. Hedvika Hájková a Obec Rokytno, 
Rokytno 21, 533 04. 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bu-
doucí směně pozemků. Smluvními stranami jsou 
Jakub Kašpar a Obec Rokytno, IČO 00274178, 
Rokytno 21, 533 04.  

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje Cenovou na-
bídku na projektovou dokumentaci PD přístavba 
OÚ Rokytno. Projektovou dokumentaci vypracuje 
Martin Novák, IČO 11601680, Bezděz 28, 470 
01. 

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr nákupu 
pozemku dle geometrického plánu č.804-
38/2021, k.ú. Rokytno. Na pozemku je stáva-
jící chodník, který budeme rekonstruovat. 

13. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pro-
nájmu částí pozemku p.č.412/11 a 525/3 oba 
v k.ú. Bohumileč. 

13. B. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pro-
nájmu části pozemku p.č.417/1 v k.ú. Bohumi-
leč. 

13. C. Obecní zastupitelstvo schvaluje výpověď 
z pronájmu pozemku p.č.412/29 v k.ú. Bohumi-
leč dle Pravidel pro pronájem pozemků 
ve vlastnictví Obce Rokytno pro zahrádky, 
drobnou zemědělskou a chovatelskou činnost 
a zábor pozemků pro jiné účely. 

14. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr Směny 
části pozemku p.č. 305 v k.ú. Rokytno a směny 
a prodeje části pozemků p.č.78 a 1454 v k.ú. 
Rokytno. Geometrický plán a návrh na vklad 
zaplatí Obec Rokytno. 

15. A. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej 
části pozemku p.č.417/6 v k.ú. Bohumileč. Žá-
dost si podal p. Jiří Tomášek. 

15. B. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pro-
deje části pozemku p.č.525/3 v k.ú. Bohumi-
leč. Geometrický plán a návrh na vklad za-
platí kupující.  

15. C. Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr 
prodeje části pozemku p.č. 417/7 v k.ú. Bo-
humileč. 

15. D. Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr 
prodeje pozemku p.č.417/6 v k.ú. Bohumileč. 

16. Obecní zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.2 
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 
17.10.2008 - Rozpočet smluvních obcí. Smluv-
ními stranami jsou Město Sezemice, IČO 
00274241, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice 
a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 
53304.  

17. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 
o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 
č. 032. Smluvními stranami jsou VAK 
Pardubice, a.s., IČO: 60108631, se sídlem 
Teplého 2014, 530 02 Pardubice-Zelené 
Předměstí a Obec Rokytno, IČO: 00274178, se 
sídlem Rokytno 21, 533 04. 

18. Obecní zastupitelstvo schvaluje Cenovou na-
bídku na rekonstrukci fasády hospody v Bohu-
milči. 

 

O čem se jednalo 



OZ bere na vědomí: 

- Jednání rady za poslední období. Jednalo se 
o jednání ze dne 29.7.2021 a 16.9.2021. 

- Zápisy ze zasedání kontrolního a finančního vý-
boru obce Rokytno.   

- Hospodaření obce k 31.8.2021. 
- Zapojení Základní školy a mateřské školy 

Rokytno, okres Pardubice do projektu Pardubic-
kého kraje financovaného z operačního programu 
potravinové a materiální pomoci na pozici part-
nera s finančním příspěvkem v rámci výzvy 
č. 30_21_011. Jedná se o projekt - Potravinová 
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubic-
kém kraji podpořený finančními prostředky z Ope-
račního programu potravinové a materiální po-
moci. 

- Cenovou nabídku na Projektovou dokumentaci - 
opravu místních a účelových komunikací. Doporu-
čeno na příští zasedání OZ. 

- Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny 
ze sítí nízkého napětí, ČEZ Prodej, a. s., číslo 
smlouvy 1295174758 a Smlouvu o sdružených služ-
bách dodávky plynu, ČEZ Prodej, a. s., číslo 
smlouvy 1295174764. 

- Nabídku od firmy PRAGARD s.r.o., ohledně dotace 
na výsadbu listnatých stromů. 

 

 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 

obce Rokytno 7/2021 

konaného dne 21. 10. 2021 
 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program zase-

dání. 
2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 

p. J. Fouska a p. R. Izáka. 
3. A. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s předlo- 

ženým návrhem na pořízení změny územního plánu 
spočívající ve vymezení ploch k bydlení - 
bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 
na pozemku parc.č. 406/3 v k.ú. Bohumileč. 

3. B. Obecní zastupitelstvo schvaluje výběrové 
řízení na zpracování návrhu změny územního 
plánu projektantem (autorizovanou osobou – ar-
chitektem). 

4. Obecní zastupitelstvo jmenuje zástupce 
zastupitelstva obce Rokytno do Školské rady Zš 
a mš Rokytno, okres Pardubice p. J. Fouska 
a p. V. Blažka. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti 
do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 
na rok 2022 – dotační titul – oprava místních 
komunikací. 

6. Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrhovanou 
změnou katastrální hranice mezi k.ú. Újezd 
u Sezemic a k.ú. Bohumileč, která bude 
provedena v rámci probíhající pozemkové úpravy 
v k.ú. Újezd u Sezemic a na části k.ú. 
Bohumileč. 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr směny 
pozemků. Jedná se o směnu pozemku p.č. 1249/5 
v k.ú. Rokytno a část pozemku p.č. 1249/6 
v k.ú. Rokytno. Geometrický plán zadá 
a zaplatí žadatel.  Návrh na vklad zaplatí 
žadatel. 

8. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
prodeje pozemku p.č. 134/9 v k.ú. Rokytno 
a část pozemku p.č. 134/15 v k.ú. Rokytno. 

Geometrický plán si zadá a zaplatí žadatel. 
Návrh na vklad zaplatí žadatel. 

8. B. Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr 
prodeje pozemku p.č. 727/1 v k.ú. Rokytno. 

8. C. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pro-
deje části pozemku p.č. 1123/13 v k.ú. 
Rokytno. Geometrický plán a návrh na vklad 
zaplatí kupující. 

9. Obecní zastupitelstvo neschvaluje Smlouvu 
o sdružených službách dodávky plynu a Smlouvu 
o sdružených službách dodávky elektřiny 
ze sítí nízkého napětí (NN). Smlouvy nabídla 
obchodní firma ČEZ ESCO,a.s. 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 
o budoucí darovací smlouvě. Smluvními 
stranami jsou manželé Markéta a Jiří 
Macháčkovi a Obec Rokytno, IČO 00274178, 
Rokytno 21, 533 04. 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje ukončení 
obstaravatelské smlouvy č. 4/2016 s firmou 
FLOR s.r.o., IČO 25290525, Labská 857, 533 04 
Sezemice. 

OZ bere na vědomí: 

- Jednání rady za poslední období. Jednalo se 
o jednání ze dne 14.10.2021. 

- Hospodaření obce k 30.9.2021. 
- Informace ohledně opravy místních a účelových 

komunikací v obci Rokytno.  
- Informace ohledně intenzifikace ČOV v Rokytně. 
- Informace ohledně směny pozemků u č.p. 8 

v Rokytně. 
- Informace ohledně nákupu pozemku dle geome-

trického plánu č. 804-38/2021, k.ú. Rokytno. 
Na pozemku je stávající chodník, který budeme 
rekonstruovat. 

- Výkaz hodin Městské policie Sezemice za II. 
čtvrtletí roku 2021 a III. čtvrtletí roku 2021. 

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Rokytno, ze dne 14.10.2021. Při přezkoumání 
hospodaření územního celku nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 

 

 

Výpis usnesení zasedání zastupitelstva 

obce Rokytno 8/2021 

konaného dne 25.11.2021 
                   
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 

zasedání. 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 

p. H. Zbudilovou a p. J. Macháčka. 

3. A. Obecní zastupitelstvo revokuje usnesení 

č.3A/6/2021 ze dne 23.9.2021, a to pouze 

týkající se pokynů pro zpracování návrhu změny 

č.1 územního plánu Rokytno, takto: Obecní 

zastupitelstvo projednalo a schvaluje pokyny 

pro zpracování návrhu změny č.1 územního plánu 

Rokytno v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení. 

3. B. Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou na-
bídku na zpracování územně plánovací dokumen-
tace - změny č.1 územního plánu Rokytno, Ate-
lier „AURUM“ s.r.o., Ing. Ivana Petrů, Jirás-
kova 21, 530 02 Pardubice a pověřuje starostku 
Petru Vrbatovu k podepsání smlouvy. 



4. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar 
ve výši 11 700,- Kč SDH Rokytno a „Smlouvu 
o poskytnutí finančního daru“. Smluvními 
stranami jsou Obec Rokytno, IČ 00274178, 
Rokytno 533 04 a SHČMS - SDH Rokytno, IČ 
64244539, Rokytno 21, 533 04.  

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje neinvestiční 
příspěvek Svazku obcí Rokytno – Chvojenec, 
IČ 70962804, ve výši 45 000,- Kč. 

6. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 
staveb a pozemků v k.ú Rokytno: p.p.č. St. 19, 
jehož součástí je stavba - jiná stavba bez čp., 
p.p.č. St. 331, jehož součástí je stavba 
rodinného domu Rokytno č.p. 12, p.p.č. 1614, 
p.p.č. 33/1, p.p.č. 710/3, celkem 3345 m2, 
za cenu 8 000 000,- Kč.  

6. B. Obecní zastupitelstvo schvaluje úvěr 
ve výši 7 000 000,- Kč na nákup staveb a po-
zemků: p.p.č. St. 19, jehož součástí je stavba 
- jiná stavba bez čp., p.p.č. St. 331, jehož 
součástí je stavba rodinného domu Rokytno č.p. 
12, p.p.č. 1614, p.p.č. 33/1, p.p.č. 710/3, 
celkem 3345 m2, za cenu 8 000 000,- Kč. 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 5/2021 k 25. 11. 2021.    

           
    Daňové příjmy               7 538,- Kč. 
    Nedaňové příjmy:          352 811,- Kč.    
    Kapitálové příjmy:              0,- Kč.            
    Dotace, transfery:         24 558,- Kč. 
    Příjmy celkem:            384 907,- Kč.  
  
    Běžné výdaje:             384 907,- Kč. 
    Kapitálové výdaje:              0,- Kč. 
    Výdaje celkem:            384 907,- Kč. 
 
    Saldo hospodaření:              0,- Kč. 
 
8. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně zá-

vaznou vyhlášku obce Rokytno č.2/2021, o sta-
novení obecního systému odpadového hospodář-
ství. 

8. B. Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně zá-
vaznou vyhlášku obce Rokytno č.3/2021, o míst-
ním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci. 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu 
o společném zadávání – Rekonstrukce silnice 
II/298 Rokytno“. Smluvními stranami jsou SÚS 
Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 
98, 533 53 Pardubice, Obec Rokytno, IČO 
00274178, Rokytno 21, 533 04 a ŘSD ČR, IČO 
65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu 
o dílo, Výstavba chodníků podél II/298 
v centrální části obce Rokytno – II. etapa. 
Smluvními stranami jsou Ing. Tomáš Rak, IČO 
4156178, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec 
Králové a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 
21, 533 04. 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje Cenové 
nabídky na vypracování projektové dokumentace, 
Stavební úpravy stávajících komunikací a 
souhlasí s Cenovou nabídkou firmy TRDesing 
s.r.o., IČO 74156179, Truhlářská 264/22, 503 
41 Hradec Králové. 

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 

opatření č. 6/2021 k 25. 11. 2021. 

 

  
   Daňové příjmy                     0,- Kč. 
   Nedaňové příjmy:                  0,- Kč.    
   Kapitálové příjmy:                0,- Kč.            
   Dotace, transfery:                0,- Kč. 
   Příjmy celkem:                    0,- Kč. 
   
   Běžné výdaje:                     0,- Kč. 
   Kapitálové výdaje:        8 000 000,-Kč. 
   Výdaje celkem:            8 000 000,- Kč. 
 
   Saldo hospodaření:      - 8 000 000,- Kč. 
   Financování: 
   Přebytek hospodaření:     1 000 000,- Kč.  
   Úvěr:                     7 000 000,- Kč. 

OZ bere na vědomí 

- Jednání rady za poslední období. Jednalo se 
o jednání ze dne 18.11.2021. 

- Hospodaření obce k 31.10.2021. 
- Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh středně-

dobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024, 
Zš a mš   Rokytno, okres Pardubice. 

- Pozemky, které jsou ve vlastnictví ČR-SPÚ 
na katastrálním území Rokytno a na katastrál-
ním území Bohumileč. 

- Návrh rozpočtu na rok 2022 – Svazek obcí 
Rokytno-Chvojenec. 

- Návrh rozpočtu na rok 2022 – Svazek obcí 
Loučná. 

- Návrh rozpočtu na rok 2022 – Obec Rokytno. 
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce 

Rokytno na roky 2023 – 2024. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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: fo-
tografie 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      466 989 128    
 starostka     602 435 122 

místostarosta 773 005 182  
účetní        724 180 927  

 
Úřední hodiny jsou: 
v pondělí a ve středu od 7 do 16 hodin a v pátek 
od 7 do 12 hodin. 
 
V pátek 31.12.2021 nejsou úřední hodiny. 
 
Neodkladné záležitosti s Vámi vyřídíme po tele-
fonické dohodě i mimo úřední hodiny. 
 

Obecní úřad informuje 
    
 

mailto:urad@rokytno.eu
http://www.rokytno.eu/


 
 
 
 

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. 
                          Petra Vrbatová 
 
 
 
 
 

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 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 pří-
spěvky rokytenských občanů. Rádi budeme i za ná-
měty, co byste si v novinách rádi přečetli – co 
vám tam chybí. 

 

Pokud chcete uveřejnit svoje příspěvky 
na stránkách našich novin, zašlete je nám poštou, 
emailem (urad@rokytno.eu) nebo je vložte 
do schránek obce Rokytno v jednotlivých místních 
částech. 

 

Zdarma zveřejníme soukromou inzerci. 
 

Volební inzerci neuveřejňujeme. 
 

Příspěvky podnikatelů a jejich inzerci uveřejňu-
jeme za poplatek (formát stránky A4 včetně DPH): 
  

      Celá stránka       242 Kč 
      Půl stránky        121 Kč 
      Čtvrt stránky       60 Kč 

 

Uzávěrky novin v roce 2022 budou předběžně 
7.3., 31.5., 5.9. a 5.12.2022.   
 
                            Marcela Kamenická 
 
 
 

INZERCE 

 
 

 
 

 

 
 

  Nabízím k pronájmu skladové    
  prostory v Rokytně. 
  Bližší informace na telefonu 
                  724 308 469. 
 
                    Aleš Křivka 
 

 
 

 
 
 

PROVOZ KANALIZACE 
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že vypouš-

tění odpadních vod se řídí provozními podmínkami.  
Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody z do-
mácnosti, 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 za-
sahovat do zařízení jímky, případně je opravovat.  
 

STOČNÉ 
 

Stočné se platí podle spotřeby dle vodoměru 
na vodovodní přípojce. Nemovitosti, které použí-
vají 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 nebude z něho platit stočné. Podmínkou tohoto 
odečtu je odborná instalace certifikovaného vo-
doměru na tento odběr vody. Instalace vodoměru 
musí být nahlášena na Obecním úřadu v Rokytně 
a musí být předány doklady k vodoměru, včetně fo-
tografie počátečního stavu. Instalovaný vodoměr 
musí být každých 6 let znovu přezkoušen a certi-
fikován. S majitelem takto instalovaného podruž-
ného vodoměru bude sepsán dodatek ke stávající 
smlouvě. Stočné lze snížit i na základě žádosti. 

 

Valná hromada SORCH schválila cenu stočného 
od 1.1.2022 ve výši 45 Kč s DPH za m3 odpadních 
vod. 

 

Platby za stočné budou i v roce 2022 vybírány     
na základě fakturace a to 2 x ročně (duben, říjen) 
dle spotřeby VAK za pololetí, případně fakturace 
dle směrných čísel. Majitelům nemovitostí, které 
mají zálohové placení vodného, bude stočné účto-
váno pouze jednou ročně (duben) dle skutečné spo-
třeby. 

 Stočné lze zaplatit převodem na účet nebo 
v hotovosti na Obecním úřadu v Rokytně v úředních 
hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do 
vašich poštovních schránek. Můžeme Vám je ale za-
sílat na email, pokud nám to oznámíte. 
 

              Svazek obcí Rokytno-Chvojenec 

 

Tlaková kanalizace 
Rokytno a Bohumileč 

    

 

Rozhlas na email 

 

Rokytenské noviny 
    

 

Nabídka pomoci 

mailto:urad@rokytno.eu
mailto:urad@rokytno.eu


 
 

 
Zastupitelstvo Obce Rokytno schválilo 

25.11.2021 „Obecně závaznou vyhlášku obce Rokytno 
č. 3/2021“, o místním poplatku za odkládání ko-
munálního odpadu z nemovité věci.  

Nová vyhláška musela být schválena z důvodu 
změny zákonů. Úplné znění „Vyhlášky“ je na webu 
www.rokytno.eu a v kanceláři Obecního úřadu 
v Rokytně. 

 
Z vyhlášky: 

Poplatníkem je každá osoba, která má v obci 
bydliště (to znamená ten, kdo v obci skutečně 
bydlí, kde se zdržuje s úmyslem žít tam) nebo 
majitel nemovitosti (dům, kde nikdo nebydlí). 

Plátcem je majitel nemovitosti nebo společen-
ství vlastníků. Plátce poplatek rozúčtuje na jed-
notlivé poplatníky. 

Základem dílčího poplatku je kapacita soustře-
ďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad – 
objednaná velikost popelnice. Každý si musí     
objednat dostatečnou kapacitu nádob (pytlů) –   
odpad mimo objednanou kapacitu nebude odvezen. 

Minimální objednaný objem popelnice je 30 l 
na osobu a měsíc. 

Sazba poplatku je 0,55 Kč za 1 l. Poplatkovým 
obdobím je kalendářní rok. 

Splatnost poplatku je do 30.6. příslušného 
roku. (Plátce poplatku, který nabyl postavení 
plátce poplatku po 30.6., odvede vybraný poplatek 
nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního 
roku). 

Známka na popelnici, dle objednané kapacity, 
bude k vyzvednutí na Obecním úřadu v Rokytně. 

Popelnice se známkami na rok 2021 budou vyvá-
ženy do 30.6.2022. Od 1.7.2022 musí být popelnice 
označeny známkou na rok 2022. 

V případě zaplacení poplatku na účet si lze 
domluvit převzetí známky telefonicky nebo emai-
lem. 

Dále si můžete po celý rok zakoupit na obecním 
úřadu pytel na vývoz komunálního odpadu za popla-
tek 80 Kč.  

 
Plátce poplatku je povinen podat ohlášení, 

ve kterém uvede, mimo jiné, objednanou kapacitu 
popelnice a frekvenci vývozu.   

Z důvodu nově vydané vyhlášky, žádáme majitele 
všech nemovitostí v obci Rokytno o vyplnění    

„OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU“ a jeho odevzdání 
do 30.1.2022 na Obecním úřadu v Rokytně nebo 
do schránek obce Rokytno v jednotlivých místních 
částech Rokytna. Tiskopis „Ohlášení“ je přílohou 
Rokytenských novin. 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, 
je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů 
ode dne, kdy nastala. 

                                                     

Ceny svozů v roce 2022 
 

 
 
 

 

 
 
 
           svozovým dnem je pondělí 
 

 
 

  měsíc 
2 x za měsíc    

den 
1 x za měsíc 

den 

  leden 10, 24 24 

  únor 7, 21 21 

  březen 7, 21 21 

  duben 4, 18 18 

  květen 2, 16, 30 16 

  červen 13, 27 13 

  červenec 11, 25 11 

  srpen 8, 22 8 

  září 5, 19 5 

  říjen 3, 17, 31 3, 31 

  listopad 14, 28 28 

  prosinec 12, 26  26 
 
 
 
 
 
 
 
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 31.3.2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

Místní poplatky se platí 
      od 1.2.2022 do 30.6.2022. 
 
Poplatek lze zaplatit takto: 
1. hotově v kanceláři Obecního úřadu v Rokytně     
   a to pouze v pondělí a ve středu.  
2. bezhotovostním bankovním převodem 
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.   
 
 

objem nádoby frekvence svozu cena 

120 l 1 x za měsíc 858 Kč   . 

120 l 2 x za měsíc 1 716 Kč   . 

240 l 2 x za měsíc 3 432 Kč   . 

pytel 120 l, 5 kusů sada jednotlivý vývoz 400 Kč   . 

Placení poplatků 
za odpad a psa 

Poplatek za psa 

Poplatek za komunální odpad Harmonogram 
svozů popelnic v roce 2022 

http://www.rokytno.eu/


 
  

 
 

 

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 
úřadu i pytel na komunální odpad, který bude vy-
vezen společně s popelnicemi. 
 

Velkoobjemný odpad - jedná se např. o starý 
nábytek, koberce, linolea, atd. 
Je pořádán mobilní sběr 2 x ročně a dále lze 
velkoobjemný odpad odvézt na sběrný dvůr do Draž-
kovic. Provozní doba sběrného dvoru je PO–PÁ 
6.30 – 15.00, ST do 17.00 hod. Celkem můžete    
odvézt zdarma maximálně 200 kg velkoobjemného  
odpadu na osobu a rok, odpad nad tento limit se 
platí. 
Do Sezemic do firmy FLOR s.r.o. již nelze zdarma 
velkoobjemný odpad odvážet, lze jen za poplatek. 
 
DO VELKOOBJEMNÉHO ODPADU NEPATŘÍ BĚŽNÝ KOMUNÁLNÍ 
ODPAD, KTERÝ PATŘÍ DO POPELNICE, ANI STAVEBNÍ OD-
PAD, PŘÍPADNĚ ODPAD Z REKONSTRUKCE DOMU ČI BYTU. 
 

Bioodpad – jedná se o biologicky rozložitelný 
odpad pocházející především z údržby zahrad, ale 
i kuchyní. 
Kontejnery na bioodpad jsou v Rokytně za Základní 
a mateřskou školou a u bytovek  u „vyschlého ryb-
níku".   
Další kontejner bude umístěn i do Bohumilče.  
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. 
 

Úsporné kontaktní zářivky, výbojky a bate-
rie lze odevzdat do kontejneru v budově Obecního 
úřadu v Rokytně. 
 

Elektroodpad - vysloužilé a POUZE KOMPLETNÍ 
elektrospotřebiče můžete odložit do kontej-
neru v budově Obecního úřadu v Rokytně (menší 
kusy) a do prostoru za Obecním úřadem v Rokytně. 
Za budovu je zakázáno odkládat části elektrospo-
třebičů, kabely a jiný odpad.  
 

Textil a hračky - kontejnery na sběr textilu 
a hraček jsou umístěny v Rokytně za obecním úřa-
dem 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. 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD SE NESMÍ DÁVAT NA MÍSTA SVOZU, 
ALE MUSÍ SE OSOBNĚ ODEVZDÁVAT PŘÍMO OBSLUZE AUTA, 
KTERÁ ODPAD ODVÁŽÍ!!! 

 
 

 
 
Pneumatiky – odevzdávejte na místech zpětného 
odběru https://www.eltma.cz . 
 

Kovy – lze odkládat do popelnice za Obecním úřa-
dem v Rokytně. 
Čisté plechovky od potravin a nápojů lze také 
vhodit do žlutých kontejnerů na plast. 
V Rokytně je také 2 x ročně pořádán mobilní sběr, 
který zajišťuje SDH Rokytno. 
 

Oleje a jedlé tuky – lze odkládat do popelnice 
za Obecním úřadem v Rokytně, u kontejnerů v Bo-
humilči a u kontejnerů v Zástavě. 
 

Stavební odpad - stavební a demoliční odpad 
není odpadem komunálním, a proto si ho každý li-
kviduje 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 ku-
sech (NE stavební). 
NE: mastné a pošpiněné obaly, obaly se zbytky 
potravin nebo čistících přípravků, obaly od ží-
ravin, barev a jiných nebezpečných látek, ba-
kelit, guma, pneumatiky, PVC podlahové krytiny, 
novodurové trubky, molitan, stavební polystyren. 
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a 
různých potravin v prášku. 
 

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). 
Čisté plechovky od potravin a nápojů lze také 
vhodit do žlutých kontejnerů na plast. 
 

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 ji-
ného stavebního materiálu, mokré ubrousky, papí-
rové kapesníky atd. 
 

Kontejnery na barevné sklo a bílé sklo 
ANO: sklo, vymyté lahve od nápojů, sklenice, ta-
bule z oken. 
NE: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drá-
tované sklo, zlacená a pokovovaná skla. 
 
Žádáme tímto občany, aby do těchto kontejnerů dá-
vali pouze odpad, který do nich patří, dle ozna-
čení na kontejneru a tento odpad zároveň odklá-
dali 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 obci 

http://www.recyklace-textilu.cz/
https://www.eltma.cz/
http://www.jaktridit.cz/


 

 

 
 

 

 

 

                                        

   Narodili se  

 

          
 

Vojtěch Tlapal Bohumileč 

Kryštof Slánský Rokytno 

Justina Vrbata Rokytno 

Tereza Švarcová Rokytno 

Laura Šuleková Bohumileč 

Lucie Hošková Rokytno 

Lenka Fraňková Rokytno 

Rozálie Musilová Rokytno 

Matyáš Krejčík Rokytno 

Viktor Danel Rokytno 
 

       

          

         Touto cestou jim přejeme  

    hodně zdraví a štěstí v jejich životě 
 

 

 

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 dí-
těte na vítání občánků. Podrobné informace je 
možné získat na Obecním úřadě v Rokytně. 

 

 
POČET OBYVATEL V OBCI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odešli z našich řad  

 

 

 

 

Ladislav Köhler Bohumileč  

Marie Trojanová Bohumileč  

Věra Kloučková Bohumileč  

Karel Procházka Bohumileč  

Zdeněk Čermák Rokytno  

Jaroslav Bažant Bohumileč  

Jiří Ledr Drahoš  
 

                                                                                   

 

 

            Vzpomínáme 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

       VÝROČÍ SVATEB    
 

Prosíme manžele, kteří budou slavit výročí svatby 
(50,60,65 a více 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. 

 
       
 
 

 

 
Podíl obyvatel v % 
Rokytno    697    74,39  % 
Drahoš      45     4,80  % 
Bohumileč  158    16,86  % 
Zástava     37     3,95  % 
celkem     937   100,00  % 
 
Nejstarší   muž      žena  
Rokytno    90 let    91 let 
Drahoš     84 let    76 let 
Bohumileč  85 let    92 let 
Zástava    76 let    71 let 

 
 
 
 

Z evidence obyvatel 
 
 

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

Rokytno 60 96 400 141 697
z toho muži / ženy 31/29 66/30 206/194 65/76 368/329

Bohumileč 12 24 84 38 158
z toho muži / ženy 4/8 11/13 47/37 20/18 82/76

Drahoš 4 5 26 10 45
z toho muži / ženy 0/4 2/3 13/13 7/3 22/23

Zástava 1 9 19 8 37
z toho muži / ženy 1/0 6/3 10/9 4/4 21/16

celkem 77 134 529 197 937
z toho muži / ženy 36/41 85/49 276/253 96/101 493/444

do       

60 let

do            

6 let

do            

18 let

60 a          

více let
celkem



 

 

 

 

 
Podomní prodejci přicházejí stále s novými 

praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a pří-
běhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí 
také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde 
je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto 
jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to 
je od lehce nabytého zisku neodradí. 

V současné době, kdy v médiích slyšíme 
o „energetické krizi“ a některé společnosti ozna-
mují konec, lze předpokládat i zvýšený počet po-
domních prodejců nabízejících právě výhodné 
smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými 
praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu 
zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze 
se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ 
zboží, které na první pohled vypadá jako origi-
nál, ale originálem není.  
 
Policie proto radí: 
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo. 
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového ne-
pouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, 
kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky nebo se 
domáhá pitné vody. 
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prově-
řujte. 
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nu-
til vás k okamžitému rozhodnutí. 
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v ho-
tovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji. 
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte 
o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte 
a ověřte. 
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, 
kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas 
na rozmyšlenou. 
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se 
obrátit na policii. 
 

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého 
zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V na-
prosté většině těchto případů se jedná o podvod. 

 
 kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE 
Oddělení tisku a prevence 
Na Spravedlnosti 2516 
530 48 Pardubice 

 
 

Nejlepší obranou je prevence 
 

• Nepouštět nikoho do domácnosti. 
• Nic nepodepisovat. 
• Do telefonu neříkat ano. 
• Pokud podepíšu, musím si nechat kopii 

toho, co jsem podepsal, a řešit hned,    
pokud si smlouvu rozmyslím. 

 
         Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ 

 
 
 

   
 
 

 

Mladí hasiči 
 

Hasičská sezona 2021-2022 odstartovala dne 
19.9.2021 v Čeperce, kde se tradičně konal Me-
moriál Karla Oppy. Děti se umístily na krásném 
10. místě. 

Dne 9.10.2021 byl v Sezemicích branný závod, 
kde se mladší žáci umístili na 3. místě a starší 
žáci se s kamarády hasiči dělili o 2.-3. místo. 
Každoroční závod ZPV se běžel v Horních Ředicích, 
kde se starší žáci umístili na 6. místě. Posledním 
závodem byl závod TFA jednotlivců dne 13.11.2021 
v Břehách u Přelouče. Mladší chlapci Marek Karlík 
obsadil 2. místo a Pepa Branda 27. místo, starší 
chlapci Tobas Karlík vybojoval 5. místo a Tomáš 
Formánek 13. místo. Mladší děvčata Pavla Horáková 
16. místo a Kristýnka Kubizňáková 17. místo. 
Dětem moc gratuluji! 

Mladí hasiči nejen soutěží, ale užívají si 
volné chvíle v kolektivu správných dětí. 
Příměstský tábor 2022 se bude konat od 1.8.-5.8. 
Bližší informace včas upřesníme. 

Opětovně musím poděkovat dětem a jejich rodi-
čům za kladný vztah k hasičině. Děkuji vedoucím 
mladých hasičů, Aničce Vrbatové, Pepovi Valentovi 
a Milanu Horákovi. Děkuji za podporu SDH Rokytno 
a Obecnímu úřadu v Rokytně. Bez vás všech bychom 
nebyli. 

Srdečně vám všem přeji klidné a pohodové svátky 
vánoční a v roce 2022 především pevné zdraví 
a moc moc štěstí. 

                          Vrbatová Petra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava autíček bude otevřena 
pouze v těchto dnech: 

 
      Pondělí  27.12.2021 od 10 do 16 hod 
      Úterý    28.12.2021 od 10 do 16 hod 
      Středa   29.12.2021 od 10 do 16 hod 
      Čtvrtek  30.12.2021 od 10 do 16 hod 
 

O víkendech a o státních svátcích 
 je výstava dočasně zavřena. 

 
 

 Pozor na lákavé nabídky 
podomních prodejců nabízejících 

smlouvy na dodávky energií 
 

Hasiči 

Výstava modelů autíček 



 
 
 
 

 
Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se 
od 1.9.2022 nebudou moci provozovat kotle na tuhá 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW, které nebudou splňovat nejméně 3. emisní 
třídu, dle normy ČSN 303-5. 

To znamená, že kotle první a druhé emisní třídy 
budou muset být nahrazeny kotli s vyšší emisní 
třídou splňující Ekodesing, což je požadavek na 
nízkoemisní provoz kotlů dle Nařízení komise (EU) 
2015/1189. 

Provozovatel, který bude provozovat kotle 1. nebo 
2. emisní třídy po 1.9.2022 riskuje pokutu 
do výše 50 000 Kč. Hlavním cílem výměny kotlů je 
zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích. 

Při výměně kotlů mohou občané využít vyhlašova-
ných dotačních programů jednak z Operačního pro-
gramu Životního prostředí nebo z programu Nová 
zelená úsporám. Jako nové zdroje budou podporo-
vána tepelná čerpadla, automatické i ruční kotle 
na biomasu a pravděpodobně i kondenzační kotle 
na zemní plyn. S ohledem na kapacity topenářů 
a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu 
kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které 
provádí kontroly, však budou moci zohlednit snahu 
vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to 
znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci 
na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se vyhnout 
pokutě až 50 000 Kč. 

Zákon o ochraně ovzduší ukládá provozovatelům 
kotlů povinnost související s provozem kotlů, tou 
je provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu 
technického stavu a provozu spalovacího stacio-
nárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmeno-
vitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění a na vyžádání předkládat 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do-
klad o provedení kontroly. V případě nedodržení 
této povinnosti je sankce do výše 20 000 Kč. Cílem 
kontrol je odborné seřízení kotlů v provozu tak, 
aby produkovaly co nejméně emisí, zvýšení infor-
movanosti o volbě správného paliva, správném způ-
sobu obsluhy, správné péči o kotel, která zajistí 
maximální životnost kotle a úsporu energie (ži-
votnost kotle se snižuje např. spalováním odpadu 
nebo při provozu bez předepsané akumulační ná-
doby) a správném skladování paliva. 

Příslušné orgány ochrany ovzduší budou v rámci 
své kontrolní činnosti identifikovat domácnosti 
provozující kotle 1. a 2. emisní třídy a prově-
řovat, zda provozovatelé kotlů dodržují povinnost 
provedení pravidelné kontroly technického stavu 
a provozu kotlů na pevná paliva jedenkrát za tři 
roky.   

Vytápění dřevní hmotou 

U kotlů na dřevo je třeba věnovat velkou pozornost 
spalování dostatečné suchého dřeva (o vlhkosti 
do 20 %). Spalování dřeva o určité maximální vlh-
kosti je povinností, která je dána výrobcem kotle 
a je uvedena v návodu k jeho obsluze. Spalování 

nedostatečně suchého dřeva je porušením pokynů 
výrobce kotle a současně i porušením povinností 
dané zákonem o ochraně ovzduší. Suché dřevo má 
oproti vlhkému výrazně vyšší výhřevnost (až o 80 
%) a vyšší spalné teplo, proto je jeho spalování 
energeticky výhodnější. Dva roky vyschlé dřevo má 
průměrnou hodnotu vlhkosti 20 %, spalování takto 
suchého dřeva doporučuje většina výrobců kotlů 
určených pro použití v domácnostech. 

Odborně způsobilé osoby (technik pověřený kontro-
lou kotle nebo kominík) mohou poskytovat obyva-
telům informace o správném skladování dřeva, 
o prospěšnosti spalování suchého dřeva čímž se 
sníží množství vypouštěných znečišťujících látek 
do ovzduší a zvýší se účinnost spalování a sníží 
se náklady na vytápění. 

Zdroj: MŽP 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chtěl bych pozvat všechny vyznavače bruslení na  

  

„Vánoční bruslení“ v Třebechovicích, 
které se bude konat  

24.12.2021 od 9.00 do 10.30 hodin. 
 

Pro ty, kdo nemají vlastní dopravu, bude 
k dispozici obecní tranzit s odjezdem 

v 8.30 hodin od úřadu. 
 

Konání bruslení závisí na rozhodnutí Vlády ČR, 
ohledně onemocnění Covid-19. 

 
              za HC Rokytno Václav Leder 

 
PODMÍNKY, ZA KTERÝCH BUDETE VPUŠTĚNI 

NA ZIMNÍ STADION 
a) ukončené očkování proti covidu nebo potvrzení    
  o prodělání nemoci v posledních šesti měsících 
b) výjimka v prokazování platí jen pro děti  
  do 12 let věku 
c) covidovým certifikátem v podobě PCR testu se  
  nadále mohou prokazovat: 
-  lidé do 18 let 
- lidé bez dokončeného očkování 
- lidé, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou 

očkovat ze zdravotních důvodů 
 
  

Povinné výměny kotlů 1. a 2. 
emisní třídy do 31.8.2022 

 

Hokejový klub Rokytno 



 
 

 

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

 

 

                                            

 

 
 
 

Vážení a milí spoluobčané. Dokončuji zápis 
do kroniky naší obce za rok 2020 a dovolte mi 
proto malé zamyšlení, které je takovým ohlédnutím 
za uplynulými dvěma roky… 

Rok 2020 byl pro nás všechny krizový z důvodu 
pandemie nemoci Covid-19. Když koncem roku 
předcházejícího pronikly do médií informace 
o jakémsi „viru z Číny“, který do té doby nikdo 
neznal a nesetkal se s ním, mnozí lidé tomu 
zpočátku nevěnovali pozornost či dokonce nařkli 
novináře, že hledají další senzaci. Tehdy nikdo 
nepředpokládal, že se bude jednat o celosvětovou 
pandemii, která zasáhne do života každého 
člověka. Počátkem roku 2020 se virus objevil 
v Evropě, především v lyžařských střediscích. 
Tedy tam, kde se shlukoval větší počet lidí. 

1. března 2020 byli v České republice oficiálně 
otestováni první 3 pacienti, kteří koronavirem 
prokazatelně onemocněli. Počet nemocných rychle 
narůstal, proto 12. března byl vyhlášen první 
nouzový stav, který trval do 17. května, tedy 66 
dnů. V té době byl utlumen život v celé republice 
– ve školách probíhala distanční výuka, zavřely 
se restaurace a velká část obchodů, omezeny byly 
služby, úřady fungovaly jen v nezbytně nutné 
míře. Lidé mohli chodit jen do zaměstnání a domů. 
Nesměli jsme cestovat, byly zakázány všechny 
kulturní, společenské a sportovní akce. Slovo 
koronavirus jsme začali skloňovat ve všech 
pádech, roušky, respirátory a dezinfekce se staly 
naší nezbytnou výbavou a denně jsme se 
znepokojením hltali informace o počtech nemocných 
a zemřelých. V nemocnicích byla běžná oddělení 
přeměněna na oddělení covidová, zákroky 
a operace, které nebyly nezbytně nutné, byly 
oddalovány. Zdravotníci pracovali s plným 
nasazením a s vypětím sil. Obdivuhodná byla 
sounáležitost občanů. I u nás ženy šily roušky, 
mnozí občané aktivně pomáhali při zajišťování 
pomoci nemocným nebo lidem v karanténě, 
dobrovolní hasiči pomáhali všude, kde bylo 
potřeba – ve skladech, rozváželi dezinfekci 
a materiál, atd. 

Po letním částečném uvolnění a s poprázdnino-
vým návratem dětí do škol přišlo další zhoršení 
epidemiologické situace. Počet nakažených opět 
strmě stoupal a vláda od 5. října minulého roku 
opět vyhlásila výjimečný stav, který trval do 11. 
dubna tohoto roku. 

Nyní i přes to, že po celý tento rok probíhá 
očkování proti Covidu-19, se opět navyšuje počet 
nemocných a lidí v karanténě. A to především mezi 
dětmi a neočkovanými lidmi.  Opět oddělení 
v nemocnicích, kde se léčí nemocní s koronavirem, 
praskají ve švech, v mnoha školách či třídách 
probíhá distanční výuka. 

Chtěla bych s nastávajícími vánočními 
a novoročními svátky všem z celého srdce popřát 
krásné a klidné Vánoce prožité v kruhu 

nejbližších a především ve zdraví. Zastavme se, 
radujme se z maličkostí a užívejme si jeden 
druhého. Važme si každého takto prožitého dne. 
To, že tu se svými bližními můžeme být, berme 
jako veliký dar, který nám byl dán, a tohoto daru 
si važme. 

                                                              
Jana Richterová, kronikářka obce 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Na základě rozhodnutí statutárních orgánů společ-
nosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. byla 
schválena cena pro vodné a stočné platné 
od 1. 1. 2022. 
Vodné: 47,36 Kč + zákonem stanovená DPH. 
 
 

INZERCE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 Oznámení VAK 

Okénko kronikáře 



 
  

 
…složil pan Jiří Suchý krásnou a zlidovělou 

vánoční koledu, v níž popisuje nevšední to dny 
českých Vánoc s humorem jemu vlastním. Nic to ale 
neubírá na poetice a radosti těchto bezprostředně 
předvánočních chvil, opakujících se pravidelně 
každý rok. Jak prosté a přece sváteční. To už 
naše Zeměkoule stačila obtančit třistapětašede-
sátkrát po ekliptice kolem Slunce před novým opa-
kováním na věky věků svůj rok. Ptáme se obvykle, 
jaké události se staly za onen čas. Byly k dobru 
lidí či naopak? Ze všech stran se na nás hrnou 
zprávy o celosvětové pandemii o výskytu a vzniku 
tohoto virového onemocnění s vážnými důsledky. 
Nikdo doposud nezná spolehlivě jednoznačnost 
vzniku a oč usilovněji se snažíme po tom pátrat, 
tím víc nás koronavir vodí za nos a vylepšuje 
svou natalitu pomocí klonů a variant. Asi se někde 
vloudila chybička, ale kde – jen sám Pánbůh ví. 
My ne. Co když jde o vážné varování, že něco 
děláme či se chováme nedobře. Třeba i to takzvané 
globální oteplování. Taky proti tomu vedeme lítý 
boj, čím dál neúspěšněji. Tak praví vědci, kteří 
tomu rozumí. Nasazujeme miliony právníků a ti 
zdolají jistě problém, nebo nás. Záleží, jak bu-
dou zaplaceni. Dosavadní skóre: Na dva právníky 
jsou tři určitě správné názory. Zatím co nám pří-
roda říká: Takhle ne – my jsme k tomu hluší. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Vraťme se ale zpět k Vánocům. Na počátku našeho 
letopočtu se ve městě Betlémě narodil sv. Jose-
fovi a Marii syn, jemuž dali později jméno Ježíš. 
Proč se tak stalo právě tam, zavinilo sčítání 
lidu, nařízením římského císaře Augusta. Každý 
měl povinnost se dostavit do rodného místa a tam 
se dát zapsat (viz. Evangelium dle sv. Lukáše). 
I nastalo velké putování. A stalo se: jinde se 
nenalezlo jiné místo a Marie porodila syna, za-
balila do plenek a uložila do jesliček. První 
společnost mu dělali oslík a volek – zahřívali 
jej svým dechem. Bezprostředně nato se po okolí 
roznesla zvěst o narození Vykupitele z králov-
ského rodu Davidova. Novorozenému se přicházeli 
poklonit lidé z blízkého i vzdáleného okolí ba 
i tři mudrci ze vzdáleného Východu a přinesli 
dary: kadidlo, myrhu a zlato pro budoucího krále 
lidstva (později přejmenovaní na Kašpara, Meli-
chara a Baltazara). Podobné je líčení ve struč-
nosti i v Evangeliu podle sv. Matouše. Přesné da-
tum narození Krista zaniklo ve změnách v kalen-
dářích v historických časech na počátku letopočtu 
i později různým výkladem časových událostí. To 
ale není rozhodující. Větší vliv sehrává legenda 
o naději ve spravedlivější příští život a ta pro-
vází každé narození nového človíčka. Do něho 

vkládáme naše přání a touhy v lepší budoucnost.  
A že i on bude lepší než my sami. Toto provází 
lidská pokolení ve všech kulturách po celém 
světě, co by cíl našeho snažení. A je posvátný 
v plném slova smyslu. A nad tím bychom se měli 
a mohli vážně zamýšlet právě o Vánocích, coby 
svátků klidu a míru v duši. Co takhle uvažovat 
o dárcích, které nic nestojí – každé vlídné slovo 
druhého potěší, je-li míněno od srdce a upřímně 
a k tomu úsměv co by prémie. Toho smutku nám osud 
naděluje až dost vrchovatě. A tak vám všem přeji 
svátky pohádkově veselé, radostné, plné lásky 
a očekávání, že bude určitě líp. Dětem pak i něco 
dárků pro radost a rozzářené oči nad stromečkem 
s jesličkami a malým Ježíškem. A jestli jste byli 
hodní a spravedliví, zcela určitě i pro vás Je-
žíšek něco najde pro radost. Těšit se můžete už 
odteďka. 

                        František Zajíc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knihovna je v budově Rokytno čp. 146 
u autobusové zastávky v Rokytně. 

 

Knihovna má nové soubory knih a knihy se půjčují 
na základě registrace a zdarma. 

 

Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí  
                    od 16.30 do 19.30 hodin. 
 
V pondělí 27.12.2021 je knihovna uzavřena. 
 

                             Tereza Macháčková  
                                Knihovnice 
     
 
 
 
 
 

14.1.2022   Obecní ples 
18.2.2022   Hasičský ples  
12.3.2022   Maškarní ples 
13.3.2022   Dětský maškarní ples 
 9.4.2022   Velikonoční tvoření 
30.4.2022   Čarodějnice 
11.6.2022   Dětský den  
11.6.2022   Hasiči oslavy  
 

Konání AKCÍ závisí na rozhodnutí Vlády ČR, 
ohledně onemocnění Covid-19. 

 

Obecní knihovna 

 

Vánoce, Vánoce, přicházejí… 
 

 

Kulturní akce v Rokytně 
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