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Vážení  spoluobčané , 
 

      v dnešních novinách vás informujeme o sběru odpadů., platnosti ŘP a OP, jednáních 

obce, kanalizaci, zveřejňujeme příspěvek  od mladých hasičů a z naší školy.                                

 
 

 
 

  

 

 

  
 
 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  

    

         v  pondělí   22. října      2007 
 

 
 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 (barvy, laky, tmely), léky, 
teploměry. 
 
    Tyto  nebezpečné  odpady  se  vybírají  pouze     
od občanů, ne od podnikajících fyzických a 
právnických osob.  
Také ostatní separovaný odpad (papír, sklo, 
plasty) se sbírá pouze od občanů. Podnikatelé 
musí mít zpracován svůj plán odpadového 
hospodářství.   
 

 
 
 

 

 

 

 

      V sobotu 6. října 2007 proběhne v Rokytně     

sběr  ţelezného  šrotu. 

    Sraz členů SDH Rokytno je v 8.00 hodin         

před  hasičskou  zbrojnicí. 

  

 

 

Platnost  občanských   a  

řidičských průkazů 
 

 

Řidičským  průkazům  vydaným  do  31.12.1993  

končí  platnost   31.12.2007.    
 Nové vydává: 
 Magistrát města Pardubic –  
               odbor dopravy,   ulice 17. listopadu 303 
              ( po, st  8 – 17 , út, čt, pá 8 – 13.30 hodin ) 
 

Občanským průkazům vydaným do 31.12.1998 

končí   platnost   31.12.2007.  
Nové vydává: 
  - Magistrát města Pardubic –  nám. Republiky 12,   
      ( po, st  8 – 17 , út, čt, pá 8 – 13.30 hodin ) 
  - Městský úřad Sezemice,  
      ( po, st  8 – 17 , pá 8 – 11 hodin ) 
  - případně  kterýkoli  jiný matriční  úřad. 

 
 



 

 
 

  Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce Rokytno 

za  červenec – říjen  2007 

Rada se sešla celkem 4 x, obecní zastupitelstvo 1x. 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 4/2007 ze dne 15.8.2007 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání 

rady za poslední období.    

  2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou 

změnu: 

  Příjmy: 468.500,- Kč      Výdaje: 468.500,- Kč      

3, Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej  pozemků 

dle GP č.459-101/2007 a to: díl „b“o výměře 28 m
2
,   

v obci Rokytno a k.ú. Rokytno pro  manţele  

Brousilovy  za  cenu 200,- Kč/m
2
. Převod pozemků 

bude řešen směnnou smlouvou s finančním 

vyrovnáním, kdy obec Rokytno získá od manţelů 

Brousilových díl „d“  o výměře 14 m
2
, který vznikl 

na základě výše uvedeného geometrického plánu. 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.  
Vyvěšeno 30.7.2007   Sejmuto 15.8.2007.  

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku  

paní Marii Tycové   a    to p.p.č. 36/35 o   výměře 

95 m
2
 v obci Rokytno a   k.ú. Bohumileč za  cenu 

35 Kč/m
2
.
  

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.          
Vyvěšeno 30.7.2007          Sejmuto 15.8.2007.  

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku  

v obci Rokytno a k.ú. Rokytno dle GP č.457-9/2007   

a to: p.p.č. 1129/139  o výměře 450 m
2
  panu Jiřímu 

Opovi za  cenu 35 Kč/m
2
. Dále podle výše 

uvedeného GP prodej p.p.č 1123/217 o výměře 309 

m
2
  a st.p.č. 335 o výměře 39 m

2
, pro paní Lenku 

Kropáčkovou  a paní Evu Formanovou  za  cenu 35 

Kč/m
2 

.
  

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.           

     Vyvěšeno 30.7.2007          Sejmuto 15.8.2007. 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku 

pro manţele pana Karla Formana a paní Annu 

Formanovou  a to  p.p.č. 1123/208 o výměře 60 m
2
 

v obci Rokytno a k.ú. Rokytno za  cenu 35 Kč/m
2
. 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.      

     Vyvěšeno 20.7.2007          Sejmuto 15.8.2007.  

7, Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 

stavebního pozemku pro  paní Marii Krulichovou  a 

to  st.p.č. 149 o výměře 439 m
2
 v obci Rokytno 

a k.ú. Rokytno za  cenu  400 Kč /m
2
. 

 

 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.          
Vyvěšeno 13.7.2007          Sejmuto 31.7.2007.  

8, Obecní zastupitelstvo   schvaluje podání ţádosti 

na dotaci z POV Pardubického kraje  

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje nájemné 

v obecních bytech ve výši 18 Kč/m
2
  ze 16,70 Kč/m

2 

 Navýšení tedy činí 8%. 

 

 

 

 

Kanalizace 
 

Nejprve upozornění  pro ty, kteří se v první etapě 

můţou připojit a ještě připojeni nejsou. Je nutné,   

aby tak učinili nejdéle do  30.11.2007.  

 Do té doby ve zkušením provozu a pak bude 

následovat vyhodnocení první etapy.  
 

A nyní k druhé etapě. 

V současné době máme stavební povolení. Také je 

na Ministerstvu zemědělství přijata ţádost o dotaci 

z dotačního titulu „Drobné zdroje znečištění“.      

Pro letošní rok nám dotace nebyla přiznána 

z několika důvodů. Nejprve bylo nutné ujasnit 

úředníkům MZE, co to vlastně tlaková kanalizace   

je a ţe má svoje specifika oproti kanalizaci 

gravitační. Toto se podařilo začátkem prázdnin. 

Následně nato však přišla další špatná zpráva.  Bylo 

oznámeno, ţe akce nad 30 mil. Kč budou dotovány 

pouze čtyřiceti procenty. Abychom dosáhli na 

potřebných sedmdesát procent, musíme druhou 

etapu rozdělit na dvě části. To znamená úpravu 

projektové dokumentace, na které se pracuje. 

Jedna dobrá zpráva však je. Od Krajského úřadu 

jsme dostali dotaci ve výši 840.000,- Kč                 

na dokončení technologie druhého stupně čističky. 

Celkové náklady na technologii jsou 1.119.000,- Kč. 

Druhá dobrá zpráva je pro Bohumileč. Prováděcí 

projektová dokumentace je hotová a budeme ţádat  

o stavební povolení. Při současném tempu 

vyřizování na Magistrátu se jedná minimálně o rok 

neţ bude stavební povolení s nabytím právní moci. 

Jak jste se dočetli, akce jsou nastartovány a nyní  

schází taková drobnost – několik desítek milionů 

korun. Věříme však, ţe se dotační tituly rozběhnou a 

budeme moci pokračovat. 

 

 

 

O  čem se jednalo 



                    

   STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY 

 

 

Do školních lavic usedlo 3. září  48 ţáků. Vyučování probíhá ve třech třídách. 

 

třída ročníky počet žáků / z toho dívek 

1. I. 16 / 5 

2. II. +  III.   4 / 2  + 16 / 4 

3. IV. +  V.  4 / 2  +   7 / 0 

Celkem                                                                                            48  / 13 
 

Ve školním roce 2007/2008 se ţáci 2. – 5. ročníku se vzdělávají v naší základní škole vyučují podle 

schváleného učebního dokumentu – ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj. 16847/96-2. Ţáci 1.ročníku začnou pracovat 

podle Školního vzdělávacího programu „Já a svět v barvách duhy“.  

 

V tomto školním roce mohou ţáci rozvíjet své zájmy v krouţcích anglického jazyka, hry na zobcovou flétnu a 

hry na klávesy. 

Ţáci se speciálními výukovými potřebami budou pracovat pod vedením dyslektické asistentky.  

 

Od 1. září je do MŠ zapsáno 36 dětí, z toho 17 předškoláků. 33 dětí je přijato k celodenní docházce a 3 děti 

dochází do MŠ na 4 hodiny denně. 
 

Třída Počet dětí / z toho dívek 

1. mladší děti 18  /  8 

2. starší děti 18  /  7 

Celkem 36 / 15 
 

Vzdělávání dětí v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu „Svět v barvách duhy“. 

 

V MŠ si děti a jejich rodiče mohou vybrat z těchto zájmových útvarů: krouţku anglického jazyka, hry na 

zobcovou flétnu, hudebního, pohybového. 

Dle zájmu a potřeby si mohou brousit svůj jazýček s logopedickou asistentkou. 

 

Jiţ tradičně 15 přihlášených dětí z MŠ si jezdí utuţovat své zdraví do sauny H-centra ve Starém Hradišti. 

 

Pro potěšení jsme z třídního archivu ţáků 2.ročníku vybrali práci Matyáše Hrušky, která byla inspirována 

otištěnou ilustrací: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bříška se nafoukla 

jak balónky z pouti 

celý les koukal se, 

jak se tam kroutí. 

 

Kmínový odvárek 

zajíci cucají 

z prdelky vánek 

upouští potají 

 

a pak už jen vesele hopkají.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům příjemný a zajímavý následující školní rok      

                                                                                                                                        Olga Brousilová



                       Mladí hasiči 

 
Září znamená pro děti konec prázdnin a začátek školního 

roku, pro mladé hasiče je to zároveň i začátek nového 

ročníku Ligy mladých hasičů, závody, tréninky… 

 Na úvod jen pár slov o loňském ročníku Ligy 

MH. Pro naše starší ţáky to byl nadmíru úspěšný rok. 

Podařilo se jim vyhrát braňák, Kuţelky, na ostatních 

závodech byli druzí, na okrese třetí. Starší B ještě navíc 

skončili na Kuţelkách 3. a na ostatních závodech vţdy 

na 4.-6. místě. V celkovém hodnocení to bylo pro starší 

ţáky 2. místo hned za Cholticemi. Mladší se pohybovali 

kolem 4.-7. místa, v Bukovině byli dokonce 3. Celkově 

jim připadla bramborová medaile. 

 Prvním závodem sezony je tradičně Memoriál 

Karla Oppy v Čeperce. Letos se do Čeperky vydalo 

16dětí- jedno druţstvo tvoří 8 dětí, obsadili jsme jak 

kategorii mladších, tak starších ţáků. Do druţstva 

starších ţáků jsme museli zařadit čtyři děti, kteří věkově 

spadají ještě mezi mladší a polovinu druţstva mladších 

ţáků tvořily děti tzv. přípravky (tzn. děti mladší 6ti let). 

Soutěţilo se v disciplíně 4x60m, běhu na 60m 

jednotlivců a poţárním útoku.  

 Pro děti z přípravky to byl vůbec první závod a 

se štafetou si poradili po svém. Sice si vyslouţili 

NP(neplatný pokus), ale to vůbec nevadí. Hlavně, ţe to 

Ráďa na překáţce nevzdal a na několikátý pokus ji přeci 

jen přelezl a ţe Davídkovi se podařilo správně zapojit 

hadice a doběhnout i s proudnicí do cíle. V jednotlivcích 

si pochvalu zaslouţí hlavně Eliška, protoţe běţela mezi 

staršími, ale věkem spadá ještě mezi mladší a tam by se 

svým časem byla na 2. místě. V útocích si jak mladší, 

tak starší vyslouţili po jednom neplatném pokusu, kdyţ 

se mladším rozpojily céčka a v časovém limitu dvou 

minut se jim nepodařilo nastříkat terče a starším se 

podařilo extra rychle zapojit savice, ale předek byl 

pomalejší a strojník je tzv. „utopil“. Druhé pokusy byly 

sice platné, ale s časy to moc slavné nebylo. Celkově to 

tedy bylo 7. místo pro mladší a 6. pro starší. Vloni jsme 

na prvním závodě skončili skoro stejně a jak to nakonec 

byl úspěšný rok!!! Uvidíme na braňáku… 

 Od 27. do 30. září jsme s dětmi byli na chatě    

ve Vápenné, blízko Lipové-Lázní. Výlet jsme si všichni, 

stejně jako loňský, báječně uţili. Byli jsme v jeskyních,  

na Nýznerovských vodopádech, v Jeseníku v muzeu,    

na zámku Janský vrch, hráli ping-pong, různé hry a 

soutěţe. 

 V říjnu nás čeká celostátní přehlídka druţstev 

přípravek a závod hasičské všestrannosti. Přehlídka 

přípravek proběhne 6.října v Chocni. Naše školkové 

druţstvo ve sloţení Matěj, Janička, Honzík, Ráďa a 

Davídek předvede štafetu dvojic a taky svoje nové dresy, 

které budou kaţdým dnem hotové. Je to první taková 

akce a určitě bude na co se dívat. Takţe pokud chcete 

vidět nejmenší hasiče v akci, přijeďte se nejen na nás    

do Chocně podívat. 

 

 

 Závod hasičské všestrannosti nebo-li braňák      

se uskuteční 20. října v Sezemicích. Jako první se 

předvedou dorostenci. Tam budeme mít své ţelízko 

v ohni. Doufám, ţe kluci nezklamou a naváţou na své 

loňské vítězství mezi staršími ţáky. Po dorostencích 

přijdou na řadu mladší a starší ţáci a samozřejmě 

přípravka. I v těchto kategoriích máme šanci uspět, loni 

se „B“ druţstvu starších na braňáku, na Rokytenské míli 

a na Kuţelkách (tam všude se váţou uzle, určují 

značky…) docela dařilo. Ani mladší by na tom nemuseli 

být špatně, jsou zas o rok starší, mají více zkušeností…                                                                   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jana Richterová 

 
 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rokytenské noviny vydává v Rokytně  Obec Rokytno,  IČO  274178 ,vychází  jako občasník číslo říjen  2007  vyšlo 4.10. 2007  

 registrační číslo MK ČR E 11467 

 A na závěr  pár  moudrých myšlenek      

        z knihy  „Promluvy k západu“ 

Saí Baba 


