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Volby do zastupitelstva obce - informace 
pro voliče 

 

Volby do Zastupitelstva obce Rokytno se uskuteční : 
 
       v  pátek        15. října   2010   od 14  do  22 hodin 
a     v sobotu       16. října   2010   od   8  do  14 hodin  
 
Místo  konání voleb  : 
 okrsek číslo 1. Rokytno 
    volební místnost je v první třídě Základní školy v Rokytně  
    pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rokytně  a       
    Drahoši 
 okrsek číslo 2. Bohumileč 
    volební místnost je v obecní budově čp. 44 v Bohumilči 
    pro voliče přihlášené k trvalému pobytu  v Bohumilči  a     
    Zástavě 
 

VVoolliičč  
 Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce                  
za předpokladu, ţe jde o státního občana ČR,  který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je    
v den voleb   v této obci přihlášen k trvalému pobytu, dále 
státní  občané členských států Evropské unie,  pokud 
poţádali o zápis          do dodatku stálého seznamu voličů. 
  
Hlasování: 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou 
totoţnost a státní občanství České republiky, občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 
Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrţí od okrskové 
volební komise úřední obálku a vstoupí  do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků.. Na ţádost voliče mu 
okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak 
označený hlasovací lístek jiný. Pokud se volič neodebere 
do tohoto prostoru, případně neprokáţe-li  svou totoţnost, 
nebude mu hlasování umoţněno. 
 
Úprava hlasovacího lístku 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič 
můţe hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: 

 Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před 
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím 
je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů 
zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud 
by byla označena tímto způsobem více neţ jedna 
volební strana, byl by takový hlas neplatný.                                                             
Pokud volič označí kříţkem volební stranu a dále ještě  

       kandidáty ve zvolené straně  tak se k označení   
      kandidátů    nepřihlíţí. 
 
 

 Označit v rámečcích před jmény kandidátů kříţkem 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno – v Rokytně 15.                                                     
Počet členů zastupitelstva  je uveden i v záhlaví 
hlasovacího lístku. 

       Pokud by bylo označeno tímto způsobem více    
       kandidátů, neţ je stanovený počet, byl by takový hlas    
       neplatný.  

 Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích 
bodech, kombinovat, a to tak, ţe lze označit kříţkem 
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem 
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v 
libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán 
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím 
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 
volených členů zastupitelstva obce. 

 
 Příklad :   Pokud má být voleno  15 členů zastupitelstva a 
je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho  6 
kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, 
je dáno označené volební straně 9 hlasů, a to pro kandidáty 
na prvních devíti místech. Pokud by byla tímto způsobem 
označena více neţ jedna volební strana nebo více 
kandidátů, neţ je stanovený počet, byl by takový hlas 
neplatný.  
 Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební 
stranu, ani ţádného kandidáta, hlasovací lístek nevloţí do 
úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloţí do 
úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhoţ 
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. 
 
Možné otázky občanů a odpovědi na ně: 
 
Kde získám hlasovací lístek: 
   -    nejpozději 3 dny před volbami musí být lístky 
doručeny   
          do místa trvalého bydliště kaţdého voliče.  
   -   v  kanceláči Obecního úřadu v Rokytně 
   -   v den voleb ve volební místnosti 
 
Kde mohu volit do zastupitelstva obce: 
POUZE ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, a to 
buď přímo ve volební místnosti a nebo na vyţádání do 
přenosné urny. Voličské průkazy se nevydávají. 
 
Jak mohu volit, když mi zdravotní, či jiný, handicap 
nedovoluje dostavit se do volební místnosti: 
Ze závaţných, zejména zdravotních, důvodů můţe volič 
poţádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou 
volební schránkou.Poţádat lze na obecním úřadě,             
ve volební místnosti nebo na telefonu 724 180 927. 



 

 

 

 
 

Zastupitelstvo obce Rokytno se za období od června    

do září 2010 sešlo 2 x  a   rada obce 5 x 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 3//2010   ze dne 17.6. 2010 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady    

za poslední období.    
 

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  „Rozpočtovou  

změnu č.2/2010 k 17.2010“  

            Příjmy       celkem:                       437.200,-  Kč                            

            Výdaje      celkem:                       748.000,-  Kč                                                  

             Financování:                                 310.800,- Kč 

          Rozpis financování: 

              zapojení přebytku                         310.800,- Kč   
 

3, Obecní zastupitelstvo schvaluje dotace a smlouvy pro: 

Mysliveckého sdruţení „Smrčiny“ Rokytno   12.000,-Kč 

Bowling Rokytno                                              5.000,-Kč 
 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  „Rozpočtovou 

změnu č. 3/2010 k 172010“  

            Příjmy     celkem:                                        0,- Kč         

            Výdaje    celkem:                             750.000,- Kč                                                  

            Financování:                                     750.000,- Kč       

Rozpis financování :                                                              

zapojení přebytku                                         750.000,- Kč  

  

5, Obecní zastupitelstvo    schvaluje   nákup nemovitostí 

od paní MS a to rodinný dům čp.48 se st.parc.číslo 46/1 

a  st.parc.číslo 46/2   v obci a  k.ú.   

     Rokytno za cenu 750.000,- Kč.  

 

6, Obecní zastupitelstvo    schvaluje   směnnou smlouvu 

s panem JJ a     to směnu  dílu „b“ a „e“ ve vlastnictví 

obce za  díl „c“ a „g“ ve  vlastnictví pana J   

 Tato směna je řešena  GP č.507-22/2010 .  
  Ţádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn  

        Vyvěšeno 19.5.2010           Sejmuto 15.6.2010.  

 
 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku 

parc.č. 864/12  v obci Rokytno a k.ú. Rokytno     

paní  PT  za cenu  400,- Kč/m2.  
Ţádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn  

         Vyvěšeno 21.5.2009          Sejmuto: 15.6.2010 

 

 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku 

parc.č. 864/13  v obci Rokytno a k.ú. Rokytno     

panu  PN  za cenu  400,- Kč/m2.  
Ţádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn  

          Vyvěšeno 21.5.2009          Sejmuto: 15.6.2010 

 

 

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  prodej pozemku  

240/14 v k.ú.   Bohumileč   panu  DM za cenu 100, 

Kč/m2.  
 Ţádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn  

Vyvěšeno 31.5.2010          Sejmuto: 15.6.2010 
 

10, Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu                 

o partnerství  k  projektu  s názvem    Technologické  

 centrum ORP Pardubice a elektronické spisové sluţby 

v území , kterou bude zajišťovat  Statutární město 

Pardubice jakoţto realizátor projektu.  
 

11,   Obecní zastupitelstvo: 
 

  a, stanoví v souladu se zákonem 128/2000 Sb.vplatném 

znění počet členů obecního      zastupitelstva pro volební 

období 2010 – 2014 na maximální počet tj. 15 členů .   

   b, stanoví pro volební období 2010 – 2014 funkci 

starosty jako  uvolněnou. 
 

12,  Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí projekt 

k územnímu řízení na veřejně prospěšnou stavbu „R 35 

úsek 6 MÚK Sedlice- Vysoké Mýto, stavba Opatovice –

Časy. 

Trasa výše uvedené komunikace je v souladu s územním 

plánem obce Rokytno a zastupitelstvo souhlasí 

s převzetím stavebního objektu SO 165 Přístupy na 

pozemky. Dále zastupitelstvo souhlasí jako vlastník  

pozemků s jejich záborem a pouţitím pro stavbu R 35. 
 

13,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje půjčku ve výši 

50.000,- Kč   z    fondu oprav a modernizace bytového 

fondu dle vyhlášky 1/2010  pro pana R . 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 4//2010   ze dne 15.9. 2010 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady  

za poslední období.    

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  „Rozpočtovou 

změnu č.4/2010 k 15.9. 2010“  

         Příjmy        celkem:                   655.000,- Kč                              

         Výdaje       celkem:                   505.000,- Kč                                                  

           Financování:                            150.000,- Kč 

           Rozpis financování: splátka půjčky                  

                                                             150.000,- Kč   

      

3, Obecní zastupitelstvo    schvaluje   směnnou smlouvu 

s paní M  to směnu  pozemku parcelního čísla 35/1 a 

35/7 ve vlastnictví obce Rokytno za  pozemek  

parcelního čísla 467/8 a 497/2 ve  vlastnictví paní M tato  

směnná smlouva bude  s finančním vyrovnání , kdy paní 

M  uhradí obci Rokytno rozdíl ve výměrách.  Cena je 

stanovena ve výši  100 Kč/m2 za pozemek parc.čísla 

35/1 a 35 Kč/m2 za pozemek      parc.čísla   35/7.  
Ţádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn  

Vyvěšeno 16.8.2010          Sejmuto 14.9.2010.  

 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej části pozemku 

parc.č. 154/1 a 265/4 o celkové výměře 800  m2.    

v obci Rokytno a k.ú. Rokytno    panu  M  za cenu   

500,- Kč/m2. Dělení pozemku bude řešeno 

geometrickým plánem. 
Ţádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn  

      Vyvěšeno 21.5.2009          Sejmuto: 15.6.2010 

 

O  čem se jednalo 



5, Obecní zastupitelstvo   neschvaluje  oddělení          

cca 105m2 z pozemku parc.čísla  721/1   geometrickým 

plánem v obci Rokytno a k.ú. Rokytno pro budoucí 

prodej manţelům   Č  .  Jedná se o část, která bude 

dotčena výstavbou    tlakové kanalizace a R-35.    

 

6,   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí ţádost pana  Ř 

o prodej pozemků    v prostoru u čp. 92  v Rokytně . 

Vlastní schválení ţádosti je moţné po zápisu 

geometrického  plánu a vyřešení vlastnických  vztahů 

mezi majiteli čp.92 a panem  Ř.  

 

7,   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí přípravu 

komunálních voleb v obci. 

 

8,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje                         

    „Smlouvu  o výpůjčce“  a   „Provozní řád tělocvičny“.   

        

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  opravu střechy       

na hospodě v Bohumilči a Rozpočtovou změnu   

č.5/2010 k 15.9.2010.  

    Příjmy celkem:       60.000,-Kč                                        

    Výdaje  celkem:     60.000,- Kč  

    Zapojení přebytku  - 60.000,- Kč  

 

 

 

 

 

Vesnice roku 2010 
 
V Pardubickém kraji se letos do 16. ročníku soutěže 

přihlásilo 24 obcí (Chrudimsko - obce Bořice, Krásné, 
Stolany, Střemošice;  Pardubicko - Dříteč, Horní Ředice, 

Kostěnice, Rohovládova Bělá, Rokytno, Semín, Svinčany, 

Veselí, Voleč; Svitavsko - Biskupice, Budislav, Janov, 
Koclířov, Oldřiš, Opatov, Pomezí, Vítějeves; 

 Ústeckoorlicko  - České Heřmanice, Libchavy a 
Mistrovice). 

Vyhodnocení krajského kola soutěže se konalo 25.srpna 
ve vítězné obci Střemošice.  

  „Komisi přesvědčil nejen hezký vzhled obce, ale také 

nadšení, skromnost a určitá pokora s jakou všichni 
občané budují a zkrášlují vesnici, mají úctu ke tradicím a 

okolní přírodě. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, 
když řeknu, že jsme nalezli pospolitost v příkladné 

formě,“ shrnul předseda krajské komise a starosta Osíku 

u Litomyšle Karel Rothschein důvody, proč vítězství 
v letošním kole soutěže Vesnice roku získaly právě 

Střemošice, obec se dvěma sty obyvateli. 
 Naše snažení bylo oceněno Diplomem za vybudování 

multifunkčního domu. 

  Předávání ocenění se zúčastnili  zástupci pardubického 
kraje – radní Petr Šilar, radní pro zemědělství a venkov 

Václav Kroutil   
 Posláním přihlášky do soutěže jsme  si žádné velké 

ambice na nějaké výrazné umístění nedělali. Je to spíše 
podpora této soutěže, která zviditelňuje venkov.         

Bez soutěžících obcí by nemohla být soutěž Vesnice roku 

a to by bylo rozhodně škoda.  

 
 

 

 

Sběr nebezpečných odpadů 
 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  

          v  pondělí   18. října      2010 
 

 Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: 
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 před obecním úřadem 

Drahoš  příjezd        17,00  hod.  odjezd     17,15   hod 

Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 

vyřazená elektronika (televizory), chladničky, autobaterie, 

nerozbité zářivky, vyjeté oleje, olejové filtry, suché  články 

(baterie), zbytky nátěrových hmot , léky, teploměry. 

Tyto  odpady se vybírají pouze od občanů,                          

ne od podnikajících fyzických a právnických osob. 
 

Velkoobjemný odpad 
 

        Na základě častých dotazů „kam vyhodit nábytek či 
koberec“  znovu připomínáme, ţe obec Rokytno má 
smlouvu s firmou SMP- odpady Pardubice a občané obce 
Rokytno (Bohumileč, Drahoš ,Zástava) mohou tento odpad 
vozit na separační dvůr do Draţkovic. 
Tam je moţno odloţit odpad kategorie   „O“  -  ostatní 
objemný odpad je pro nás např. nábytek, koberce,  
podlahové krytiny (PVC,lino), pneumatiky 
 

Občan je povinen se prokázat při předávání odpadu 
obsluze separačního dvora občanským průkazem  
s místem trvalého bydliště  v obci Rokytno. Jméno občana, 
mnoţství a druh uloţeného odpadu bude zaznamenán v  
provozní evidenci.  V průběhu kalendářního roku je moţno 
dodat max. 200 kg objemného odpadu na občana a rok a 
50 kg pneumatik na občana a rok.  Provoz separačního 
dvora se řídí provozním řádem, který je uloţen u obsluhy 
dvora. Na separačním dvoře je zakázáno odkládat odpad 
z podnikatelské činnosti. 
Provozní doba separačního dvoru je  
                    v PO,UT,CT, PA     od 6.30 do 15 hodin      
                            ST                  od 6.30 do 17 hodin 
Jak nejlépe na separační dvůr  - směr Pardubice  
 ke krematoriu, na Jesničánky,  na konci Jesničánek              
před Draţkovicemi na kruhovém objezdu doprava na 
nadjezd, po kterém se dostaneme   aţ k separačnímu 
dvoru. 
  

Separovaný    odpad 
 

Nejprve bychom chtěli poděkovat těm, kteří odpad správně 
třídí  do kontejnerů. 
Ale je mezi námi i dost těch, kteří to tak nedělají, a proto znovu 
připomínáme:    
- do kontejnerů patří jen ten odpad, který je uveden                 
      na   samolepce na kontejneru      
- papírové krabice ( ale jen krabice bez plastu uvnitř) a  
      plastové lahve je třeba sešlápnout a vhodit do správného   
      kontejneru – jinak je kontejner hned plný a vyváţíme   
      vlastně jen „vzduch“ 
- tetrapak to jsou krabice od trvanlivého mléka , dţusů apod.   
      a ty po vypláchnutí vodou a sešlápnutí patří  do kontejnerů    
      na plasty.  
Kontejnery na plast se vyváţejí kaţdý týden ve středu,                
                   na papír  kaţdou sudou středu.  



Kanalizace  
 -  poplatek za stočné  

 
V červenci tohoto roku proběhla kolaudace poslední 
části kanalizace v obci Rokytno. Nyní by jiţ měly být 
všechny domácnosti napojeny na kanalizaci.  
 Při vypouštění odpadních vod Vás prosíme, abyste     
do čerpacích  jímek nevypouštěli ţádné věci , které tam 
nepatří (ubrousky, hygienické potřeby, hadry, apod) Tyto 
předměty poškozují čerpadlo v jímce. Poškození 
čerpadla z těchto důvodů můţe poskytovatel sluţby 
(Svazek obcí) předepsat k úhradě. Do čerpacích jímek 
je také zakázáno přepouštět odpadní vody ze starých 
jímek a „fekálie“  od zvířat. Tyto odpadní vody způsobují 
nemalé problémy na čistírně odpadních vod.  
V těchto dnech rozesíláme smlouvy „na odvádění 
odpadních vod“ nově připojeným domácnostem. 
Prosíme o jejich podepsání a vrácení na Obecní úřad, 
co nejdříve. Platit poplatky budou tyto domácnosti aţ      
od 1.1. 2011. 
V měsíci červnu jsme rozesílali smlouvy domácnostem 
v okolí „řadovek“. Tyto domácnosti platí poplatky            
od července 2010   –    to znamená za letošní rok platí 
½ roční sazby  ( sazba je 480 Kč/osobu a rok – ½ sazby 
je 240 Kč/osobu a rok). Splatnost tohoto poplatku je      
do 30.9.2010. 
Ţádáme domácnosti, které ještě poplatky nezaplatily, 
aby tak učinily. Týká se to i těch, kteří mají roční 
poplatek rozdělen na více částí – čtvrtletní splátky mají 
splatnost do 30.9. a 30.11., pololetní do 30.11.2010. 
 
Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně     

2. převodem na účet    176977704 / 0300 - ČSOB    
 

Majitelem  účtu je  Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. 
Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést 
číslo smlouvy. 
 

Kanalizace v místní části Bohumileč 

 

   Pro  Bohumileč máme dokončen projekt              

ke stavebnímu povolení. Nyní jsou obesíláni  noví 

vlastníci  z důvodu podpisu smluv o věcném 

břemeni na zřízení kanalizačního vedení.               

Po dokončení těchto prací bude podána ţádost       

na vodoprávní  úřad (Mag.Pardubice) o stavební 

povolení. Vlastní výstavba kanalizace  je především 

závislá na moţnosti získání dotace. V současné 

době je dotační titul na připojení minimálně 200 

obyvatel. Bohumileč má prozatím pouze 123 trvale 

přihlášených.  V přípravě však nepolevujeme a 

věříme, ţe pro příští roky budou  dotační tituly pro 

nás příznivější. Jak se říká, štěstí přeje připraveným.   

 

Multifunkční dům – Druţina 
 
Od 1.9.2010  je v provozu  nová tělocvična 
v „Multifunkčním domě“ v Rokytně.  
Cena za pronájem je stanovena na 150 Kč / hodinu. 
Pronájem se sjednává s Obecním úřadem v Rokytně. 

Správcem tělocvičny je pan Miroslav Götzl. 

 

Z provozního řádu tělocvičny v Rokytně : 

 

                                         I. 
Tělocvična slouţí, mimo stanovený rozvrh hodin školní 
tělesné výchovy a krouţků,  k provozování sportovních, 
pohybových a rekreačních aktivit sportovních organizací 
a veřejnosti.   
Provozní doba pro veřejnost je ve všední den od 17            
do 22:00 hodin, o víkendu a svátcích od 9 do 21 hodin.                                          

II. 
Odpovědnost 

1. Za provoz tělocvičny a jejích prostor v době pronájmu 
veřejnosti odpovídá správce. 
2. Za činnosti v objektu tělocvičny a události z nich 
vyplývající odpovídá: 
   v době pronájmu veřejnosti – odpovědná osoba 
(plnoletá - např: pořadatel turnaje, nájemce).                                           

III. 
Podmínky vstupu do TZŠ 

Do všech vnitřních prostor je aktivním uţivatelům 
sportovních akcí povolen vstup pouze v čisté sportovní 
obuvi vhodné pro dané sálové sporty (nešpinící a 
nezanechávající stopy). Přezouvání se uskutečňuje        
v místě k tomu určeném.                                        

IV. 
Podmínky využívání sportovního objektu 

Všichni aktivní i pasivní uţivatelé jsou povinni udrţovat 
čistotu a pořádek ve všech prostorách tělocvičny. 
 Správce tělocvičny dohlíţí na dodrţování podmínek 
provozního řádu a je oprávněn nevpustit či vykázat 
osoby porušující či nedodrţující některé ze stanovených 
podmínek nebo předpisů, či nerespektující jeho pokyny. 
Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno pouţívat 
ţvýkačky, kouřiva, manipulovat s otevřeným ohněm, pít 
alkoholické nápoje a uţívat omamné látky. 
Na plochu tělocvičny je zakázáno nosit předměty, které 
by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit plochu 
nebo zařízení. 
V tělocvičně je zakázáno hrát kopanou, tenis, házenou, 
pozemní  hokej  a jezdit  na kolečkových bruslích. 
Na plochu tělocvičny je zakázán vstup s potravinami a 
skleněnými láhvemi. 

 

VII 
Sjednání nájmu 

 Nájem je moţné sjednat na základě písemné 
objednávky osobně, emailem ( urad@rokytno.cz ) nebo 
telefonicky ( tel. 466989128 – Obecní úřad Rokytno) 
Termíny pronájmů budou zveřejněny v prostorách 
tělocvičny.  
Smlouvu o pronájmu tělocvičny za účelem 
sportovních, pohybových a rekreačních aktivit uzavírá a 
eviduje za obec  Obecní úřad v Rokytně. 
Cena pronájmu nebo záloha se hradí OÚ . 
 
Úplný „Provozní řád“ je k dispozici v kanceláři OÚ a      
na vývěsce v prostorách tělocvičny. 
 
 

Zahrada u školy 
 
Školní zahradu můţe vyuţívat veřejnost. 
V prostorách školní zahrady je kaţdý povinnen se řídit 
Provozním řádem školní zahrady vyvěšeným na brance 
při vstupu do školní zahrady. 
 
 

mailto:urad@rokytno.cz


 

 

 

 

( Tyto příspěvky nejsou upravovány) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Rokytno 

okres Pardubice 
 

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY 

 

Uţ je to zase tady. Konec prázdninovým hrám, konec 

prázdninovým láskám, konec naprosté volnosti a 

dovádění. Opět nastalo období plné nových poznatků, 

učení se zodpovědnosti, řešení problémů i radosti v ţití 

ve školním společenství. 

Děti ve školní druţině psaly vše, co je napadlo, kdyţ se 

řekne „Rokytenská škola“. Vybíráme z jejich plakátku: 

„vesnická, nový hračky, nová tělocvična, zábava, 

kámoši, vědomosti, pokojíček, kuchyňka, klid, hodný 

učitelky, novinky, přestávky, poznání, pinkačka, 

kamarádi, čeština, matika, angličtina, nová chuť do 

ţivota“. Příjemně se to poslouchá, příjemně se to čte. 

Budeme se snaţit, aby po celý školní rok Rokytenskou 

školu provázela převáţně pozitiva. Máme na to 

vytvořené podmínky, o jakých jsme dříve pouze snili. 

Všichni si uţíváme nových prostor a radujeme se z nich. 

V letošním školním roce je i relativně nízký počet ţáků 

v jednotlivých třídách, takţe kaţdý z nich má moţnost 

několikrát v průběhu hodiny promluvit a uplatnit své 

vědomosti i postoje. Paní učitelky mají vytvořené 

podmínky, aby své ţáčky ještě více poznaly a pomohly 

jim nejen uspokojovat jejich potřeby, ale i se intenzivně 

rozvíjet. 

V září nás čekají volby zástupce do rady školy. 

V průběhu roku se chceme zaměřit na otevřenou a 

účelnou komunikaci s rodiči a přáteli naší školy. Pokud 

dojde k převáţné shodě mezi rodiči a školou, pak máme 

„zaděláno“ na spokojené dítě a na radost z práce. 

 

Školní mléko, ovoce do škol 

Ţáci ZŠ mohou jiţ tradičně vyuţívat dotované mléko a 

mléčné výrobky z programu  Školní mléko. Kaţdý ţák 

bude mít k dispozici  zdarma 1 – 2x týdně ovoce a 

zeleninu z programu Ovoce do škol. 

 

 

Co nás čeká v měsíci září? 

V pátek 10. září se děti z MŠ a ţáci ZŠ potěšili 

pohádkou Šípková Růţenka.                                     

              

Suanování dětí z MŠ 

Vzhledem k tomu, ţe od září 2010 bylo do MŠ přijato 

15 nových dětí, převáţně 3letých, bude saunování 

probíhat aţ na jaře. Účastní se ho starší děti. Jiţ tradičně 

budeme vyuţívat sluţeb H-centra ve Starém Hradišti.  

 

Na co se děti těší 

Jako vloni a předloni se budou děti v MŠ i v ZŠ hravou 

formou seznamovat s anglickým jazykem. Velmi si 

váţím paní Mgr. Milady Blechové, která kvalitně, 

dlouhodobě a pro děti přitaţlivě vykonává funkci 

vedoucí krouţku.  

Paní vedoucí učitelka Milada Reinberková bude 

zasvěcovat malé hudebníky do hry na zobcovou flétnu. 

Uţ nyní se těšíme, ţe se v předvánočním čase 

zaposloucháme do jejich muzicírováním. V ZŠ povede 

krouţek hry na zobcovou flétnu paní Veronika 

Ďoubalíková, která za ţáky dojíţdí z Býště. Poznali 

jsme, ţe svým přístupem dokáţe ţáky nadchnout i 

vyburcovat k práci. Měli jsme moţnost přesvědčit se o 

tom na vánočním koncertu v kostele v Býšti i na 

vystoupení dětí spojeného s vernisáţí ke konci školního 

roku.  

Paní učitelku Mgr. Zdeňku Kuchařovou znají děti, které 

si i v loňském roce procvičovaly jazýček a učily se 

správné výslovnosti. Jsme rádi, ţe bude v této činnosti 

pokračovat.   

Dyslektickou nápravu bude jiţ tradičně společně s ţáky 

provádět paní učitelka Mgr. Martina Ehlová.  

Na loňský rok bude navazovat i krouţek náboţenství. 

Ţáci se budou scházet s panem Petrem Borským. 

V úterý bude probíhat cvičení rodičů s dětmi (2 – 

4letými) pod vedením paní Bc. Alice Trojanové.  

Od října bychom chtěli převáţně chlapcům ZŠ 

nabídnout sportovní krouţek, který povede 22letý 

vysokoškolák. Den i čas upřesníme podle rozvrhu 

vysoké školy. 

Dívky budou moci cvičit a tančit s naší bývalou ţákyní 

Vendulou Ehlovou. Den a čas upřesníme podle rozvrhu 

vysoké školy. 

Hodně radosti z práce přejeme i paní Regině Shánělové, 

která povede „dětský oddíl“. Jeho náplní bude turistika, 

poznávání přírody, základy vodáctví a další zajímavé 

pohybové aktivity. 

 

Internetové stránky školy 

Od ledna máme nové internetové stránky, které 

soustavně aktualizujeme. Stránky jsou hojně 

navštěvovány – uvedená čísla vypovídají o počtu 

návštěv od ledna do srpna 2010 – 

368,549,621,698,873,1252,894,752. Do 10. září 262. 

Internetové stránky budeme pravidelně aktualizovat, aby 

uspokojily co nejvíce čtenářů a pomohly k rychlé a 

věcné komunikaci zvláště s rodiči ţáků, kteří nebydlí 

v Rokytně. 

 

 

 



Důleţité kontakty 

Škola: 

Internetové stránky školy:  

                                      http://skola-rokytno.webnode.cz 

Emailová adresa školy:     ZS_Rokytno@seznam.cz                                                

Pevná linka pro celou školu:    466 989 201 

Mobilní telefon vyuţíván  pro potřeby školní jídelny:               

                                                      739 203 101 

Mobilní telefon na pí. ředitelku:   

                              739 203 103  

 

Pedagogicko – psychologická poradna Pardubice:       

466 410 327, 466 410 328  (poradna@ppp-pardubice.cz) 

                         Mgr. Zdeňka Matoušková  466 410 327   

(zdenka.matouskova@ppp-pardubice.cz) 

    Dr. Lidmila Pekařová – léčebna 

Košumberk  469 684 101 

Poradenská linka Institutu pedagogicko – 

psychologického poradenství ČR, školského 

poradenského zařízení poskytuje na telefonním čísle 

841 220 220, 777 711 439 telefonické poradenství pro 

školy a školská zařízení. Tyto poradenské sluţby jsou 

určeny pro pedagogické pracovníky, ţáky i jejich rodiče. 

 

Kontakty pro případ nouze: 

Většina linek umoţňuje anonymní kontakt. 

Celostátní bezplatná linka důvěry pro děti: 

Linka bezpečí: 800 155 555 (nonstop)  

                                                    www.linkabezpeci.cz 

Fond ohroţených dětí: 224 221 137 www.fond.cz 

Linka důvěry Dětského krizového centra:   

   241 484 149 www.ditekrize.cz      469 623 899 

  www.spondea.cz 

Občanské sdruţení Otevřený svět: 386 356 233 

    www.otevrenysvet.cz 

Linka dětské pomoci (7 – 20 hodin): 377 260 221 

Pardubice – linka naděje: 466 500 075 

Krizové centrum AD: 466 510 160 

 

Literární pokusy našich žáků 

Prázdniny  

(Áďa Petáková a Iva Hlavatá, 3. ročník, září 2010) 
 

 

Na obloze sluníčko 

koulí se jak jablíčko.  

Máme léto,  

pojeď k nám, teto. 

 

Přeji Vám, aby se Vám dařilo uţívat si babího léta a 

radovat se i z přicházejícího podzimu. Vnímat 

kaţdodenní zázraky. Opravdu se dějí. Denně nejméně 

dva kaţdému. Občasnou bolest a neúspěch vnímat jako 

dar, který Vám pomůţe se pozastavit a následně vyjít 

vstříc něčemu novému.        

   Mgr. Olga Brousilová  

       ředitelka školy 

 
 
 
 
 

MLADÍ HASIČI 
 

Dluţím Vám výsledky posledního závodu minulé sezony ve 
Slepoticích a celkové výsledky Ligy mladých hasičů 
v sezoně 2009/2010. 
Tak tedy: mladší ve Slepoticích 4., celkově v Lize 6. 
    Starší ve Slepoticích 3., celkově 7. 
V pátek před dětským dnem jsme se rozloučili se sezonou. 
Nejprve jsme rozdali odměny za celoroční pravidelnou 
docházku – medaile těm nejlepším, malou odměnu dostal 
kaţdý. Pak jsme si trochu zasoutěţili v různých zábavných 
disciplínách a v podvečer jsme si opekli buřty, po setmění 
se někteří uloţili ke spánku pod velkým stanem na hřišti, 
který byl připravený na dětský den. Neměl však dlouhého 
trvání, neplánovaně bylo rozhodnuto, ţe bude stezka 
odvahy. Byla jen 4 strašidla, ale i to stačilo, bujná fantazie 
dětí zafungovala a někteří viděli daleko víc. Pak uţ jsme se 
mohli ke spánku uloţit všichni. Všichni pochopili, ţe 
červené a zelené světýlko v dálce je opravdu od kanalizace 
a ţe to není blíţící se strašidlo. Tím jsme se na celé 
prázdniny rozloučili. 
Někteří se uţ ale mohli začít chystat na tábor. Ten začal 
17.7. a trval týden, jeli jsme jiţ potřetí na stejné místo, tedy 
do rekreačního střediska Radost u Světlé nad Sázavou. 
Celkem v počtu 14 dětí, 3 dospělí. Tématem celého tábora 
byl pravěk, děti si měly doma nachystat kostýmy. Všechny 
byly super, některé však opravdu neměly chybu, např. 
takový Ondra Kaplan byl neandrtálec jak vyšitý (koţešinová 
sukně, kabátek, taštička, čepice, zuby i nezbytné zbraně). 
V sobotu proběhlo rozdělení do druţstev. Všichni v lese 
našli dřevěnou cedulku na krk se svým jménem a 
druţstvem, do kterého patří. Názvy druţstev – Bobři, 
Havrani a Jeleni. Večer byl nástup v kostýmech a zahájení 
celého tábora. Na důkaz toho, ţe jsme se přenesli            
do pravěku, se muselo kaţdé dítě naučit krátké zaříkadlo, 
to přednést před bránou a tou pak projít a vrátit se v čase. 
Další dny probíhaly ve znamení různých her se společným 
tématem. Druţstva si např. musela v lese nalézt totem se 
svým posvátným zvířetem, ten ozdobit a pak ho nosili na 
kaţdý nástup. Také se hledaly nástěnné malby, sošky 
přírodních boţstev a  házelo se oštěpem… 
Velkým záţitkem pak byla noční hra. Probíhala po čtyři 
večery, vţdy byly určeny dvě chatky. Jedna hlídala, druhá 
kradla. A to mamuta Edu. V odlehlém místě tábora byl 
uprostřed plachty umístěn Eda. Vţdy 15 minut ho někdo 
hlídal. Pro ten večer určení zloději se ho snaţili ukrást. Jak 
vstoupili na plachtu, měli vyhráno, kdo ukradl nebo naopak 
svých 15 minut uhájil, ten dostal korálek. Při tom jsme zaţili 
spoustu legrace. Např. Danda Edu sebral a jak běţel 
s úlovkem zpět k chatkám, netrefil průchod mezi 
volejbalovou a tenisovou sítí. Viděli jsme jen, jak padl na 
záda, nohy podjely pod sítí a ruka s Edou zůstala zamotaná 
v síti, ale nepustil ho. David, který se plazil křovím, aby 
vyběhl zezadu a mamuta získal, zase přišel s brekem, 
protoţe ho cestou poštípali mravenci. Malý Davídek, který 
se do Edy na první pohled zamiloval, ho zase tak moc chtěl 
získat, ţe tak dlouho kličkoval kolem, aţ v poslední minutě 
udělal nepředvídanou kličku a skokem plavmo na plachtu 
ho ukořistil. 
Na výlet jsme jeli vlakem do Jihlavy. Prošli jsme si náměstí, 
tam byl rozchod na zakoupení suvenýrů. Pak jsme šli       
do podzemí a do ZOO. A nakonec přes celé město            
do bazénu. To jsme si vyslechli – „nohy bolí, radši jsme 
měli zůstat v táboře, ţízeň, hlad, puchýře…“. Pak uţ jsme 
spěchali na vlak, abychom stihli večeři. Ve vlaku byli všichni 
hodní, protoţe vesměs spali nebo byli tak unavení, ţe 
neměli sílu na cokoli. 
S Edou se pojí ještě jedna veselá historka. V lese jsme 
rozmístili fáborky, po kterých se mělo běţet, cestou bylo 5 
stanovišť s otázkou. Děti vybíhaly po 5ti minutách 
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s papírem a tuţkou, kam měly zapisovat odpovědi. No jo, 
jenţe jak to uděláme s Matesem a Davídkem, kdyţ neumí 
psát. S Matesem běţel jeden Ondra jako osobní 
sekretářka, s Davidem druhý Ondra. Kdyţ doběhli k otázce, 
který spisovatel psal knihy o pravěku (Boţena Němcová, 
Jaroslav Foglar, Eduard Štorch). Davídek se nerozmýšlel a 
vyhrkl: „To bude ten Edudard, přece podle mamuta Edy.“ 
Ostatní přiběhli naštvaní, ţe se tohle ve 3., 4., 5. třídě ještě 
neučili, jak to mají vědět. A to jsem Edu vůbec 
nepojmenovávala podle Štorcha, prostě to bylo první 
jméno, co mě napadlo při nástupu, kdyţ jsem jim 
vysvětlovala pravidla noční hry. 
V pátek večer jsme slavnostně vyhlásili výsledky 
celotáborové hry „Cesta do pravěku“. Vyhráli Bobři – moje 
druţstvo, druzí byli Jeleni a třetí Havrani. Všichni dostali 
ručně vyrobenou medaili. Speciální medaile pak ještě 
dostal Ondra Kaplan, Eliška Trnková a Danda Kuchař – ti 
měli podle hlasování dětí nejlepší kostýmy. Na pravěkém 
trţišti si kaţdý mohl nakoupit za získané korálky (ty se 
dávali za různé osobní zásluhy a mimořádné výkony 
jednotlivců ve hrách), k mání byla trička, kšiltovky, šampony 
a krémy, tatranky, pohledy, záloţky, bonbony  apod. Večer 
jsme zakončili opékáním buřtů a pak uţ nás déšť vyhnal          
do chatek. Ráno jsme se v dešti rozjeli domů. 
Nová sezona 2010/2011 začala a děti pilně trénují. 
Vrcholem podzimu bude okresní kolo (závod všestrannosti) 
9.10. V Rokytně.  
                                               Jana Richterová 
                                           
 

                            Nová sezona 

 

      Sedmého září jsme měli první hodinku u hasičárny 
první krouţek „Mladých hasičů''. Sama jsem byla zvědavá, 
jestli se sejdem. Ano, děti přišly a mohli jsme si vyzkoušet 
první útok. Mašina nás nechtěla nejprve poslechnout, ale 
nastartovali jsme ji a odběhli první letošní útok.                                             
Všichni jsme opět sešli 14.září, coţ pro mě bylo opravdu 
velké překvapení. Ti nejmenší byli nejúţasnější. Přebíhali 
jsme přes překáţku, zapojovali hadice, pokusili jsme se      
o dvou minutové stání v klidu, coţ uţ letos nebude 
problém.  A naše první závody? 
 V sobotu 18.září vyjíţdíme..... 
  Věřím, ţe za pomoci Jany Richterové, která přes internet, 
bude mou nápovědou, a Dandy Řeháka, který mě uţ nyní 
moc pomáhá. Určitě zvládneme rok 2010-2011 úspěšně. 
Díky pomoci Obecního úřadu a úţasného přístupu dětí 
budem rozvíjet dál hasičinu v Rokytně.   
                                                        Petra Vrbatová st. 
 
Po uzávěrce:    A ještě výsledky ze závodů z 18.září 2010 
v Čeperce.  
I přes problémy s mašinou, kterou jsme si museli půjčit, 
jsme byli pátí.    
                                                                          Petra 
 
 
 

Soutěžní výsledky družstva dospělých 
 
Druţstva dospělých hasičů se účastní závodů v poţárním 
útoku v "Pardubické lize" (LPO) a dále ještě vybraných 
závodů v "Podorlické lize" (POD¨) a „Východočeské lize“ 
(VCHL)  
 V druţstvech dospělých muţů je velká konkurence i účast 
muţstev ( většinou 25 druţstev ) ,  ţen se účastní méně   
(do 10 druţstev)                                                               
 V následné tabulce uvádíme naše výsledky v soutěţích, 
kterých jsme se zúčastnili  od 26.6.2010.                                                                        
                                                                        Roman Zajíc 
 
 

 

Poděkování  škole 
 

     Prázdniny jsou pro děti, jejich rodiče a samozřejmě i       

pro pedagogy obdobím odpočinku a relaxace  po namáhavé 

práci ve školním roce. 

Mně, jako rodiči, tentokrát nebylo dopřáno oddychu. Celé 

prázdniny jsem bojovala „za práva“ svého dítěte, související 

s jeho dalším vzděláváním. Mé výkřiky  o páchané křivdě se 

ztrácely ve změti děravých zákonů a připadalo mi, že se syn 

stal obětí nedokonalého systému. To ale není předmětem 

tohoto psaní. Ovšem je to věc, která mě donutila k zamyšlení.  

Došla jsem k závěru, že jsem pěkně rozmazlená lety 

spolupráce s rokytenskou školou. Po celé roky, kdy mé děti 

navštěvovaly mateřskou a základní školu v Rokytně, jsem byla 

jako rodič respektována a dětem byly bezezbytku naplňovány 

jejich potřeby a že jich bylo opravdu hodně. Škola se velmi 

kladně stavěla k potřebám mého syna a pečlivě dbala na to, 

aby i on se mohl ve škole cítit šťastný a vzhledem ke svým 

handicapům nezažíval zklamání a neúspěch.  

Podobně na tom byla i dcera, která navzdory svým problémům 

absolvovala mateřskou školku. Nikdy mi nikdo nenaznačil, že 

ona tam vlastně nepatří. A tak se dostávám k tomu 

podstatnému a to jsou poděkování.  

Do  „mateřinky“:  bývalým učitelkám Haně Holubové a Janě 

Bednářové. Paní učitelce Miladě Reinberkové, za jejich 

profesionalitu, vlídnost a laskavý přístup k dětem. 

Do „základky“:  slečně učitelce Janě Brousilové za to, že 

dokázala učinit dítě spokojeným v předmětu, který byl téměř 

nad jeho síly. 

Paní učitelce Martině Ehlové, která provedla mého syna 

posledními dvěma ročníky a před jejíž profesionalitou, 

vstřícností a optimismem smekám. 

 Rádi vzpomínáme i na paní učitelku Raabovou. 

Na závěr děkuji paní ředitelce Olze Brousilové  za to, že 

umožnila oběma dětem školku a školu absolvovat. Za to, že 

vždy stála na jejich straně a ani prázdniny pro ni nebyly 

překážkou, aby mi pomohla ve výše zmíněném boji podpořit 

práva dítěte, byť už není žákem její školy. 

Tento školní rok nastupuje do první třídy můj další syn. 

Neočekávám, že to bude procházka růžovým sadem, ale těším 

se.  

Děkuji všem, kdo mou děkovačku vydrželi až do konce.                              

                                                                    Pavlína Votkeová 

Výsledky druţstev DOSPĚLÝCH 

Místo Umístění  

  Muži Ženy 

Čeperka     (LPO) 2 - 

Srch   (LPO)       7 - 

Rohovládová Bělá  (LPO)   NP - 

Strašov  (LPO) 8 - 

Choltice (LPO) 13 5 

Slepotice    (LPO) 9 , 3 6 

Rájec  (POD) 3 - 

Dobruška    (POD) 4 - 

Pavlovice   (VCHL) 13 - 

Ráby 9 5 

Houdkovice   (POD) 9 - 

Kunětice 2 2 

Velichovky    (VCHL) - 11 

Ráby  (LPO) 6 2 , 1 

Častolovice    (VCHL) NP - 

Pšánky    (VCHL  + POD) 28 - 

Srch 1 , 1 0 



                                                Volnočasové  aktivity  
 
Vážení rodiče, 
  ráda bych Vás pozvala na cvičení rodičů 
s dětmi ve věku 2 – 4 let. Cvičení bude 
probíhat od měsíce října  každé úterý        
od 16 hodin v nové tělocvičně u budovy ZŠ 
Rokytno. 
První informativní schůzka se uskuteční 
5.října od 16 hodin ve výše jmenované 
tělocvičně. Nezapomeňte přinést sobě i dětem 
vhodnou sálovou obuv (nesmí zanechávat 
čmouhy) 
Bližší info na telefonu . 723557425 
  Těší se na Vás  
                        Alice Trojanová 

 
 
Fitnessjóga  
                   -   cvičení pro každý věk, pro ženy i muže!  
 
        Od září probíhá v naší nové tělocvičně Fitnesjóga       
pod vedením slečny Kateřiny Šteklové.  
Cvičení probíhá každé pondělí  
                  od  17.30  v  náročnějším provedení  
            a od 18.45 v méně náročném provedení.    .                          
Případní další zájemci si mohou ještě přijít zkusit zacvičit a 
poté se i přihlásit  do kursu.  
Cena za 1 hodinu je 60 Kč.   
Je třeba si přinést na hodinu jogamatku (nebo karimatku), 
deku a polštářek. 
 

Případné dotazy – 
Bc. Kateřina Šteklová tel. 775 177 283 
Kateřina Komárková   tel.-773 676 056 
Email.   rokytno.komarkova@seznam.cz  
 

A co je Fitnesjóga? 
Cvičení pomalejšího charakteru, vhodné pro každý věk.  
Po dohodě s lektorem a  na základě aktuálního zdravotního 
stavu. 
 

Toto cvičení je zaměřené na protažení, uvolnění a zvýšení 
ohebnosti páteře, posílení zádového svalstva, protažení a 
posílení svalů celého těla, zvýšení kloubní pohyblivosti - 
uvolnění i protažení, práce s dechem, zvýšení plicní kapacity, 
vyrovnání svalové dysbalance, posílení hlubokého 
stabilizačního svalového systému (posílení pánevního dna, 
šíjové svalstvo, ohýbače krku apod.), vliv cvičení na činnost 
orgánů, zvýšení schopnosti soustředění,  relaxace,  meditace  

Př i jď te  s i  p ro táhnout  tě la ,  uv id í te  jak  vám bude  

bá ječně.     Těš íme  se na Vás .  

                                                                           Kateřina Komárková 

 
 

Kadeřnice  změna!        
 

   Kadeřnictví v Rokytně bude od října  
otevřeno kaţdou lichou  středu v měsíci  
2010:  13.10. , 27.10. , 10.11. , 24.11. , 8.12. , 22.12.,  
Provozní doba: 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00 
Objednaní zákazníci budou mít přednost.     
 Tel: 732 374 959 

 
Milí rodiče a dítka! 
   dovoluji si Vám oznámit, že jsem 
založila oddíl, který je všeobecně zaměřen. 
Budeme se zabývat turistikou, přírodou, 
záchranářstvím, sportem, vodáctvím, 
horolezectvím apod. Pokud budou i jiné 
požadavky, budu se snažit vyhovět. Kroužek 
probíhá každou středu od 16.00h před 
obecním úřadem.   
        Kontakt:  
             Regina Shánělová – 605927597 
 

 

 

 

 

Občanské sdruţení   Diakonie Broumov    
 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 

 
 Letního a zimního oblečení /dámské,  pánské,   

                                                              dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte 

             nám odřezky  a zbytky látek) 

 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,  

            skleničky - vše nepoškozené 

 Peří,péřových a vatovaných přikrývek,  polštářů         

        a dek 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 

               VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŢEME: 

 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,   

         matrace, koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se    

        transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

kde: 

    ve středu     29. září   2010    od 7  do  17 hodin 

    ve čtvrtek    30. září   2010    od 7  do  16 hodin 

    v pátek         1. října  2010    od 7  do  11 hodin    
 

místo:        Obecní    úřad  v   Rokytně 

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem 
 

                                       Děkujeme za Vaši pomoc. 
  

                                                                BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  VVáámm  rrááddii  ssdděěllíímmee::  

                                                                    tteell..  ::  222244  331166  880000,,  222244  331177  220033  

                                  www: diakoniebroumov.org 
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