
 
 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví, a  úspěchů v novém roce    

                  přeje                            

                                                              Obecní úřad  Rokytno    a     zastupitelé  Obce Rokytno 

 

 

 

 



 

 

 

       
    Mílovými kroky se přiblížil konec roku 
2017. Je čas k zamyšlení nad tím, co nám tento 
rok přinesl, co se nám povedlo a nepovedlo a co 
nás čeká v roce následujícím. Starosti 
posledních měsíců a dní mě opět donutily 
k zamyšlení nad dnešní uspěchanou dobou, kdy 
žijeme stále rychleji. Čas vánoční je časem 
klidu a pohody. Vážím si chvilek, kdy se 
společně sejdeme, kdy si popovídáme a 
pozastavíme se. Za naše společná setkání bych 
chtěla poděkovat děvčatům z kulturní komise, 
ale i našim spoluobčanům, kteří se stále 
častěji zapojují do dění v našich obcích. 
Velice milé bylo rozsvěcení vánočního stromku 
v Bohumilči. 
   V letošním roce je za námi opět vidět 
spousty práce. Větší akcí bylo vybudování 
kanalizace v obci Bohumileč a dovybavení 
dětského hřiště herními prvky. V Drahoši jsme 
vyměnili střechu na „Kulturáku“. V Zástavě jsme 
vybudovali studnu. V Rokytně jsme vybudovali 
studnu a plochu pro parkování u Zš a Mš 
Rokytno, zástěny kontejnerů u domu č.p.148, 
opravili jsme místní komunikace. Ve všech 
obcích byla prováděna údržba jak zeleně, tak 
našich obecních budov. 
Dle návrhu rozpočtu pro rok 2018 budeme opět 
pracovat na zkvalitnění života v našich obcích. 
Je pro mě důležité, aby naše práce byla 
viditelná. Ne vždy s námi souhlasíte, jsem 
vděčná za Vaše připomínky a rady. 
   Mílovými kroky se přiblížil konec roku 
2017……. Upřímně bych chtěla poděkovat Vám všem!     
Všem občanům, zaměstnancům a zastupitelům.    
My všichni se podílíme na životě v našich 
obcích. 
   Vážení spoluobčané, ze srdce Vám přeji 
jménem svým i celého zastupitelstva radostné 
prožití svátků vánočních, splnění vašich přání 
a v roce 2018 především pevné zdraví a úsměv    
na tváři.   
                       Vrbatová Petra 
 
 
 
 
 
 

 
Výpis usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce Rokytno 9/2017 
konaného dne 21. 9. 2017 

 
1.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 

program zasedání. 
2.   Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 

zápisu p. H. Zbudilovou a p. J. Malíka.    
3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

jednání rady za poslední období. Jedná se     
o jednání   ze dne 7. 9. 2017.    

4.   Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem,   
prodejem části pozemku p. č. 467/10 a části    
pozemku p. č. 85/14  dle vyznačení v mapce 
asi 70 m2, vše v k.ú. Bohumileč, za cenu 100,-

Kč za m2. Žádost podali M.M. a P.M.   
Geometrický plán si zadá a zaplatí kupující. 

5.   Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se 
záměrem, prodejem části  pozemků p.č. 127/41, 
p.č. 1468/1, p.č. 1598, vše v k.ú. Rokytno. 
Žádost podali J. a L. F..                                                                                                                 

6.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně výstavby kanalizace 
v Bohumilči.      

7.   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Darovací 
smlouvu“, kde je dárce Pardubický kraj, IČO 
70892822 a obdarovaný obec Rokytno IČO 
274178. Nemovitá věc, je pozemek nově 
označený jako p.p.č.1139/16 ostatní plocha-
jiná plocha v obci Rokytno a k.ú. Rokytno, 
který vznikl z pozemku označeného jako 
p.p.č.1139/1, na základě geometrického plánu 
č. 689-39/2017. Číslo smlouvy je 
S/OM/5370/12/MS. 

8.   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu      
o zřízení věcného břemene č.IP-12-2007201 

/VB/02 Rokytno,p.č.1123/78, Vápeník-přípojka 
kNN“. Jedná se o umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy-kabelové vedení 
NN. 

9.   Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem 
kanceláře č. 17, v domě v Rokytně č.p.173 
panu Josefu Svatoňovi, který v současné době 
působí na výstavbě dálnice D35. 

10.   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu      
o dílo č.21/07/2017“, kde předmětem smlouvy 
je ochrana kultur proti buření ošlapem a 
ochrana kultur proti zvěři nátěrem repelenty 
v porostu 112Ae v k.ú.Kozašice, který je 
součástí lesního majetku obce Rokytno. 

11.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
umístění odrazových zrcadel v obci Rokytno    
na p.p.č.904/76, 864/6 a 1123/28, vše v k.ú. 
Rokytno. Žádost bude podána na Magistrát 
města Pardubic, odbor dopravy a Dopravní 
inspektorát v Pardubicích. 
 

 
Výpis usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce Rokytno 10/2017 
konaného dne 19.10.2017  

 
1.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 

program zasedání. 
2.   Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 

zápisu p. J. Richterovou a p. M. Kamenického. 
3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

jednání rady za poslední období. Jedná se    
o jednání ze dne 12. 10. 2017. 

4.   A)  Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 8/2017 k 19. 10. 2017. 

      Příjmy celkem:          1.964.498,- Kč. 
      Výdaje celkem:          2.464.498,- Kč. 
      Saldo hospodaření:      - 500.000,- Kč. 
      Financování: zapojení přebytku 500.000,-Kč. 
    B) Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení 

příspěvku pro příspěvkovou organizaci 
Základní a mateřská škola Rokytno, okres 
Pardubice:    o 19.000,-Kč. 

5.   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o zřízení věcného břemene“. Tato smlouva 
navazuje na Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene vedenou pod číslem 
IV-12-2015323/VB/1 pro stavbu Drahoš    

Slovo starostky 

O čem se jednalo 



     p.č.1274/1- Formánek -kNN, jejímž podpisem    
     jsme souhlasili s uzavřením této smlouvy. 
 6. A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí     

„Žádost o prodej pozemku“, žádost podali 
R.M. a V.M, . Jedná se o prodej části p.p.č. 
473/15 v k.ú. Bohumileč. 

    B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí     
pronájem pozemků ve vlastnictví obce          
od 1.1.2018 a souhlasí s demolicí stavby 
(chlívků), na pozemku p.č.154/28 v k.ú. 
Rokytno, která bude provedena do konce roku 
2018. 

 7.  Obecní zastupitelstvo souhlasí s Žádostí     
o poskytnutí investičního úvěru,                
na spolufinancování investičního záměru – 
Kanalizace a ČOV obcí Rokytno-Chvojenec SO 
050-052-tlaková kanalizace Bohumileč,         
na základě nabídek od Komerční banky a.s. a 
České spořitelny a.s. . Dle nabídky Komerční 
banky a.s. bude zažádáno o otevření úvěru. 
Nabídky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě 
v Rokytně. 

8.  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu      
o poskytnutí finančního daru“ Mysliveckému 
spolku Rokytno. Finanční dar ve výši 14 950 
Kč bude použit na pořízení kachňat. 

9.   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek 
ke smlouvě o podmínkách zřízení stavby 
č.SMLM-257/1002/MS/45/2017“, Kanalizace obcí 
Rokytno-Chvojenec SO 050-052-tlaková 
kanalizace Bohumileč. Smlouva bude uzavřena 
mezi Pardubickým krajem (SUS Pardubického 
kraje), GASCO spol.s.r.o. a Obcí Rokytno. 

10.  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu   
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č.IV-12-2015794/VB/1“, název 

stavby: Rokytno, p.č.1112,1113/9- Eichler-kNN. 
11.  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek 

č.1 k obstaravatelské smlouvě č. 4/2016“, 
ohledně objemného odpadu kategorie O. Občan 
s trvalým pobytem v obci Rokytno může 
odvážet objemný odpad do firmy Flor s.r.o. 
Sezemice. V průběhu kalendářního roku je 
možné dodat celkem max.200 kg objemného 
odpadu na občana a rok ve sběrnách: Flor 
s.r.o. Sezemice a  SMP - ODPADY a.s.  

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje příjem 
finančního daru od Elektrárny Opatovice 
a.s., ve výši 30 000,-Kč a „Darovací 
smlouvu“,kde se obec Rokytno zavazuje použít 
dar na podporu dětí a mládeže v Obci 
Rokytno, místní části Zástava. Dar bude 
použit na nákup laminátové skluzavky. 

13.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
černou  skládku na spojovací silnici mezi 
obcí Bohumileč a obcí Rokytno. 

14. Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání 
územní studie na území Z33 v k.ú. Rokytno. 
Projektant bude vybrán na základě cenových 
nabídek. Územní studii bude financovat 
v plné výši ,na základě dohody s ostatními 
majiteli pozemků v území Z33, pan Jiří 
Macháček. 

15.A) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Pravidla 
pro pronájem pozemků ve vlastnictví obce  
Rokytno pro zahrádky, drobnou zemědělskou a 
chovatelskou činnost a zábor pozemků pro 

jiné účely“. Pravidla pro pronájem jsou 
k nahlédnutí na obecním úřadě v Rokytně. 

   B)  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Nájemní      
smlouvu“, ohledně pronájmu pozemků              
ve vlastnictví obce Rokytno. Nájemní smlouva 
je k nahlédnutí na obecním úřadě v Rokytně. 

 
 
 
 

Výpis usnesení ze zasedání 
 zastupitelstva obce Rokytno 11/2017                                                 

konaného dne 23. 11. 2017 
 

1.   Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
program  zasedání. 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele      
zápisu p.M. Tučkovou a p.J. Fouska. 

3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se     
o  jednání ze dne 9. 11. 2017.  

4.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Nový 
systém, odměňování členů zastupitelstev  
platný od 1.1.2018“.Doporučeno na jednání OZ 
v prosinci. 

5.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Návrh 
rozpočtu obce Rokytno na rok 2018“. 
Doporučeno na jednání OZ v prosinci.  

      

6.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, žádost 
o prodej pozemků p. č. 73/3, p.č. 1123/112   
a p.č. 1123/151, vše v k.ú. Rokytno. Žádost 
podal M.S. Jedná se o pozemek, který, je již 
dlouhodobě zaplocen. Z důvodu již v minulosti 
plánovaného odvodnění obecních pozemků 
provedou radní obce místní šetření. 
Doporučeno na jednání OZ v prosinci.  

7. A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí       
„Výpověď z nájmu nebytových prostor“ pana   
J.Trnky, ke dni 30.11.2017, v administrativní 
budově č.p.173 a záměr pronájmu těchto 
nebytových prostor. 

   B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  
„Výpověď pronájmu v domě č.p.146 – Provozovna 
kadeřnictví“ slečny P.Vrbatové, ke dni 
30.11.2017 a  záměr pronájmu těchto 
nebytových prostor. 

   C) Obecní zastupitelstvo souhlasí z důvodu 
pozastavení živnosti, se snížením nájmu   
v kadeřnictví - dům č.p.146, P. Vrbatové     
o 50% méně, jedná se o nájemné za měsíc 
listopad 2017.      

   D) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Žádost o pronájem kanceláří č.9  a č. 10“, 
v administrativní budově č.p.173“. Žádost  
podal p.J.Březina. Doporučeno na jednání OZ 
v lednu, po ukončení pronájmu dosavadního  
nájemce. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu       
o úvěru, registr. č. 99019217457 – Komerční  
banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p.969, 
114 07 Praha 1. Jedná se o investiční úvěr,    
na spolufinancování investičního záměru –
Kanalizace a ČOV obcí Rokytno-Chvojenec SO 
050-052-Tlaková kanalizace Bohumileč. 

9.  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek č.1 
ke smlouvě mandátní č.18 16“, uzavřené   na 
technickou pomoc se zajištěním realizace 
stavby- Kanalizace a ČOV obcí Rokytno-
Chvojenec SO 050-052- Tlaková kanalizace 
Bohumileč.     

 
        



10. 
 A) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu     
o sdružených službách dodávky elektřiny     
ze sítí nízkého napětí“, ČEZ Prodej, a.s., 
číslo smlouvy 1200197809.  
B)  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu 
o sdružených službách dodávky elektřiny      
ze sítí nízkého napětí“, ČEZ Prodej, a.s., 
číslo smlouvy 1200197954.  
C)  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu       

   o sdružených službách dodávky plynu“, ČEZ    
   prodej, a.s., číslo smlouvy 1200198234.  
11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  

hospodaření obce k 30.9.2017.                                                                         
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje trvalé  

pověření starostky obce Petry Vrbatové       
k podepisování smluv ohledně pronájmů pozemků 
ve vlastnictví obce Rokytno dle „Pravidel   
pro pronájem pozemků ve vlastnictví obce  
Rokytno pro zahrádky, drobnou zemědělskou a  
chovatelskou činnost a zábor pozemků pro jiné 
účely“.   

13.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí     
informace z jednání Rady školy, Zš a Mš 
Rokytno, okres Pardubice. 

14.  Obecní zastupitelstvo souhlasí s otevírací   
dobou „Výstavy autíček“ od 1.12.2017 pouze   
o víkendu a ve svátky od 10.00.-16.00.hod. 
Ostatní dny bude otevřeno na zatelefonování, 
od 13.00.-16.00 hodin.        

15.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, 
dotaz pana L.H. – Jakpak je naplánovaná 
cyklostezka přes D35?  

    Proč se nevybuduje cyklostezka společně 
s budováním D35,při jednom budování? Alespoň 
na mostě,z důvodu bezpečnosti cyklistů? Dle 
projektové dokumentace není na mostě 
cyklostezka zajištěna? Proč?  

    Dotazy budou předány na ŘSD. 
 

Výpis usnesení  ze zasedání 
zastupitelstva obce Rokytno 12/2017 

konaného dne 12.12.2017 
 

1.   Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

2.   Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu p. M. Hubačovou a p. H. Zbudilovou. 

3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se       
o jednání ze dne 7.12.2017.  

4.   Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č.9/2017 k 12.12.2017.          

   Příjmy celkem:  604 468,- Kč. 
   Výdaje celkem:  604 468,- Kč.    
   Saldo hospodaření:    0,- Kč.            
   Financování:          0,- Kč.  
   Obecní zastupitelstvo pověřuje účetní obce 

Rokytno p. Marcelu Kamenickou provedením 
případné rozpočtové změny v závislosti        
na přijatých dotacích, darech a daňových 
výnosech do 31.12.2017. 

5.   Obecní zastupitelstvo schvaluje plán 
účetních odpisů Obce Rokytno na rok 2018.           

6.   Obecní zastupitelstvo schvaluje 
„Střednědobý výhled rozpočtu obce Rokytno     
na rok 2019-2020“.    

7.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zápis 
z dílčího přezkoumání Obce Rokytno za rok 
2017.  

8.   Obecní zastupitelstvo schvaluje svým 
neuvolněným členům za výkon funkce odměny      
za měsíc v následujících částkách:  

   místostarosta:              10 530 Kč 
   člen rady:                   1 490 Kč 
   předseda finančního výboru:  1 300 Kč 
   předseda kulturní komise:    1 300 Kč 
   předseda kontrolního výboru:   840 Kč 

     člen zastupitelstva:           390 Kč 
     Odměna bude poskytována od 1.1.2018.  
9. A) Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet 

obce Rokytno na rok 2018. 
   Závazné ukazatele 
   Příjmy celkem:      13.191.000,-Kč 
   Výdaje celkem:      11.913.600,-Kč  
   Saldo hospodaření:   1.277.400,-Kč 
   Financování:         1.277.400,-Kč 
   Rozpis financování:  1.277.400,-Kč 
   Splátky půjček:      1.277.400,-Kč 
   Zapojení přebytku hospodaření:    0,-Kč 
   B)  Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek 

na provoz na rok 2018 pro příspěvkovou 
organizaci Základní a mateřská škola Rokytno, 
okres Pardubice:   1.000.000,-Kč.  

10.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Plán 
inventur“ k 31.12.2017 stanovený starostkou 
Petrou Vrbatovou.  

11.  
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek 
č.10  ke smlouvě o dílo č.1150/2009 uzavřené 
podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb.           
v platném znění – Rozsah a poskytované služby“ 
s SMP-Odpady Pardubice. 
B)   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek 
č.9  ke smlouvě o dílo č.0-Rokytno/2009, 
uzavřené podle § 536 a násl. Zákona č.513/91 
Sb. ve znění pozdějších předpisů – Ceník prací 
a služeb pro kalendářní rok 2018“ s SMP- 
Odpady Pardubice. 

   C)  Obecní  zastupitelstvo  souhlasí, že 
poplatek za komunální odpad bude stejný jako 
v roce 2017 a nebude tedy měnit „Obecně 
závaznou vyhlášku 3/2016, o Poplatku         
za komunální odpad“.   

12.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
sjednanou Pojistnou smlouvu pro pojištění   

   podnikatelských rizik uzavřenou v roce 2012 a 
navrhuje poptat více pojišťoven. Doporučeno   
na jednání  OZ.  

13.  
   A)  Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem 

pozemku p. č. 85/14 v k.ú.Bohumileč, 109 m2, 
který vznikl z p.p.č. 85/14  a p.p.č.467/10 
v k.ú. Bohumileč, za cenu 100,-Kč za m2. 
Pozemek vznikl dle geometrického plánu č.246-
634/2017 zpracovaného firmou GEODÉZIE PCE 
s.r.o. Žádost podali MM a PM. Správní poplatek 
(návrh na vklad) zaplatí kupující. Žádost 
splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   
Vyvěšeno: 7.11.2017  Sejmuto: 12.12.2017.  

B) Obecní zastupitelstvo mění usnesení 
č.7C/6/2017ze dne 29.6.2017 a schvaluje prodej 
pozemku p. č. 391/4 (o výměře 58 m2 )a p.č. 
1593 ( o výměře 126 m2, vzniká z p.p.č.1593, 
p.p.č. 675 a p.p.č. 1159/1)vše v k.ú. Rokytno, 
za cenu 35,-Kč za m2. Jedná se o dlouhodobě 
zaplocený pozemek. Žádost podali Ch. Správní 



poplatek (návrh na vklad) zaplatí kupující. 
Žádost splňuje podmínky   § 39 zákona 128/2000 
Sb. Vyvěšeno: 7.11.2017 Sejmuto: 12.12.2017.   

   C)  Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem, 
prodejem pozemku p.č. 1594 (za cenu 35,-Kč   
za m2), p.p.č.1123/19 (za cenu 35,-Kč za m2) a 
pozemek p.č. 134/14 (za cenu 100,-Kč za m2), 
vše v k.ú.Rokytno,(celkem    o výměře 618 m2). 
Jedná se o dlouhodobě zaplocený pozemek. 
Žádost podala p. JB. Správní poplatek (návrh 
na vklad) zaplatí kupující.                                                                                                                                   

14.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Žádost o pronájem kanceláře, v  administrativní 
budově č.p.173 v Rokytně, žádost podal      
p. Vlastimil Holub, Pekárna Rokytno.  

15. Obecní zastupitelstvo schvaluje Dodatek    
ke Smlouvě o dílo č.2 uzavřené v souladu       
s §2586 a následujících ustanovení zákona 
č.89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů mezi smluvními stranami: 
Obec Rokytno a Gasco spol. s.r.o. Dodatek č. 
2 je dodatkem ke smlouvě ze dne 25.11.2016, 
na realizaci veřejné zakázky s názvem 
„KANALIZACE A ČOV OBCÍ ROKYTNO – CHVOJENEC SO 
050-052- TLAKOVÁ KANALIZACE BOHUMILEČ“. Znění 
smlouvy bylo schváleno v zadávací dokumentaci 
na zasedání OZ dne 4.9.2016, usnesení 
č.3/7/2016. Zhotovitel – Gasco spol.s.r.o., 
byl vybrán na základě zadávacího řízení.                        

16.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu finančního výboru, kontrolního výboru 
a  kulturní komise za rok 2017. 

17.  Obecní zastupitelstvo schvaluje vložení 
majetku – Tlaková kanalizace Rokytno – II. 
stavba, pořizovací cena 23 116 968,-Kč a cena 
transferu 10 209 651,- Kč, do hospodaření DSO 
Svazek obcí Rokytno-Chvojenec k 1.1.2018. 

18.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zrušení veřejného telefonního automatu v obci 
Rokytno.            

19.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
odpověď ŘSD ohledně Cyklostezky na mostě při 
stavbě D35. „ŘSD nemůže být investorem 
cyklostezky, v jeho kompetenci jsou pouze 
silnice první třídy a dálnice. Vybudovat a 
předat cyklostezku může pouze v případě, že 
se jedná o tzv. provozní škodu – to znamená, 
že kvůli stavbě silnice či dálnice je potřeba 
přeložit již existující cyklostezku 
v nezbytně nutném rozsahu. Rokytno není tento 
případ, protože tam zatím žádná cyklostezka 
vybudovaná není. Cyklostezky budují buď kraje 
nebo města/obce.. Přesto se snažíme i nad 
rámec předpisů vycházet vstříc. Není v našem 
zájmu, aby se po vybudování mostu či násypu 
po čase muselo do konstrukce zasahovat. Proto 
jsme most do Rokytna přes D35 i přilehlý 
násyp nadimenzovali na budoucí cyklostezku.          
Na mostě bude technologických důvodů i 
zhotovena. V příloze posílám naskenovanou 
část technické zprávy k mostu a příčný řez, 
z kterého je to vidět (SO 223 nadjezd           
na silnic II/298 – z dokumentace              
pro provádění stavby). Víc udělat nemůžeme. 
Označit cyklostezku na mostě – když dál 
nepokračuje – nedává smysl, proto s tím 
projekt dopravního značení nepočítá. 
Prakticky tam cyklisté samozřejmě mohou 
jezdit. Realizace vlastní cyklostezky je již 
na jiném investorovi“.  

20. Obecní zastupitelstvo schvaluje Statut 
sociálního fondu. 

21. Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání 
územní studie na území Z33 v k.ú. Rokytno. 
Na základě cenových nabídek byl vybrán 
projektant – Atelier AURUM s.r.o., Jiráskova 
č.p.21, 530 02 Pardubice. Územní studii bude 
financovat v plné výši, na základě dohody 
s ostatními majiteli pozemků v území Z33, 
pan Jiří Macháček. Cenové nabídky jsou 
k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně.    

22. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, 
dotaz pana J. Hronka – Kolik m3 dřeva a kam 
bylo letošní rok odvozeno z obecního lesa v 
„suchém rybníku“?  

          72m3- uloženo v ocelokolně 
          6m3-tombola – Obecní ples 
          3m3- obecní akce  
          1,6m3- bříza, prodej p. Kuchař            
23. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že 

„Obecní ples“ bude 19.1.2018, hraje hudební   
   skupina  ALIBI, vstupné  50 Kč.                               
24.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

termíny zasedání rady a zastupitelstva obce 
Rokytno. Rada – 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 
17.5., 14.6. 

   Zastupitelstvo – 25.1., 22.2., 22.3., 26.4., 
31.5., 28.6. 

25.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí návrh 
p. J. Malíka ohledně možnosti dotovaných  

   kompostérů pro občany našich obcí. 
Doporučeno na jednání OZ.                                                                                                         

26.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
žádost o prodej pozemků p.č.73/3, 
p.č.1123/112 a p.č.1123/151 vše v k.ú. 
Rokytno. Žádost podal MS. Jedná se o 
pozemky, které jsou dlouhodobě zaploceny. 
Z důvodu již v minulosti plánovaného 
odvodnění  obecních pozemků doporučujeme 
důkladné místní šetření. 

 
 
 

 
Pro připomenutí uvádíme  
některé kontakty 
 

Obec Rokytno, IČ 00274178  
 Email: urad@rokytno.eu  
 Datová schránka:  94xa5a6 

Web:  www.rokytno.eu 

    Na internetových stránkách  jsou všechny 
informace stále aktualizovány. Naleznete tam 
například: fotografie z akcí, úřední desku,  
zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva obce 
Rokytno, informace o poplatcích, likvidaci 
odpadu, aktuální hlášení obecního rozhlasu, atd.    

 

 Telefonní kontakty: 
 kancelář      466 989 128    
 starostka     602 435 122 
místostarosta 773 005 182  
účetní        724 180 927  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Kontakty 
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Příjmy Schválený rozpočet 

Daňové příjmy 11 407 900 Kč 

Nedaňové příjmy 1 377 200 Kč 

Kapitálové příjmy 214 000 Kč 

Dotace 191 900 Kč 

Příjmy celkem 13 191 000 Kč 

  
Výdaje Schválený rozpočet 

Zemědělství a lesní hospodářství 25 600 Kč 

Doprava – silnice, chodníky 1 307 000 Kč 

Vodní toky a odpadní vody 1 582 000 Kč 

Vzdělávání - školství 1 002 500 Kč 

Kultura a zájmová činnost 536 600 Kč 

Bydlení, komunální služby,územní rozvoj 3 724 000 Kč 

Ochrana životního prostředí,odpady,zeleň  892 000 Kč 

Sociální péče a pomoc 45 100 Kč 

Bezpečnost a veřejný pořádek,ochrana ob. 138 000 Kč 

Požární ochrana 184 000 Kč 

Územní samospráva 2 476 800 Kč 

Výdaje celkem 11 913 600 Kč 
  

 

Financování  - splátky úvěrů  

splátky úvěrů KB  647 000 Kč 

splátky úvěrů ČS 190 000 Kč 
 splátky úvěrů ČS 2 200 400 Kč 

splátky úvěrů ČS 3 240 000 Kč 
   

 Výdaje  se splátkami  úvěrů  13 191 000 Kč 

 
 
 
 
 
 

 

   Rokytenské noviny připravuje a vydává Obecní 
úřad v Rokytně, na základě informací z úřadu a 
došlých příspěvků. Noviny si sami graficky 
upravujeme i tiskneme.  
Velice rádi uveřejníme zdarma podepsané 
příspěvky Rokytenských občanů. Rádi budeme i     
za náměty, co by jste si v novinách rádi 
přečetli – co Vám tam chybí.    
 

    Příspěvky  podnikatelů  uveřejňujeme  jako 
inzerci, nebo na základě dohody, volební 
inzerci neuveřejňujeme.  
 

 Pokud   chcete  uveřejnit   svoje   příspěvky           
na  stránkách  našich  novin, zašlete  je  nám 
poštou,  do  poštovní schránky a nebo  emailem 
(urad@rokytno.eu ). 
Uzávěrky novin v roce 2018 budou 7.3., 7.6., 
7.9., a  7.12.2018. 
 

V novinách lze též otisknout  firemní inzerci.  
Cena této inzerce činí (včetně DPH): 
   (formát stránky A4 )  
      Celá stránka       242  Kč 
      Půl stránky        121  Kč 
      Čtvrt stránky       60  Kč 
 
 
 

 
 
  
Starostka obce Rokytno, podle ustanovení § 15 

odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách                              
do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů,v platném 
znění, 

o z n a m u j e 
1.Volba Prezidenta republiky se uskuteční: 
  v pátek  12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 13. ledna 2018 od  8 do 14 hodin  
(případné II.kolo ve dnech 26.a 27.ledna 2018) 

 

2. Místo  konání voleb  : 
 okrsek číslo 1. Rokytno 
 volební místnost je v zasedací místnosti    
 (1.patro) v budově Obecního úřadu v Rokytně čp.21    
 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 pobytu   
 v Bohumilči a Zástavě 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a  státní občanství 
ČR. (OP,pas) Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

 

4. Každému voliči budou dodány tři dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky, spolu        
s nimi bude voličům doručen též informační 
leták, v němž budou seznámeni s údaji 
potřebnými pro realizaci volebního práva.  
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 

 
 

 

 
 

 
 
Knihovna je v budově obecního úřadu v Rokytně. 
Knihy se půjčují na základě registrace a zdarma.  
 

Knihovna je otevřena v úterý od 15 do 18 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodám hnědou cestovní postýlku, téměř 
nepoužívanou. Možno vidět, cena dohodou. 
608455199 

 

Prodám modřínové vchodové dveře, š.:90cm,      
v.: 200cm, ze dvou třetin prosklené, sklo 
jednoduché, zachovalé, možno použít i v 
interiéru. Cena 500,-Kč. Tel.: 777028601 

 

Věnuji pestrobarevný korálkový závěs, délka 145 
cm, šířka 88 cm.   Tel. č.: 777 028 601 
 
 Kontakt na podání inzerce:  
inzerce.rokytno@seznam.cz p.Schejbalová 608 455 199 
urad@rokytno.eu Obecní úřad  Rokytno 466 989 128 
 
 

 

Rozpočet obce Rokytno  
na rok 2018 

 

 Obecní knihovna Rokytno Rokytenské noviny 

Oznámení o konání volby  

 Prezidenta republiky 

Inzerce 
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. 
 
                                       

Počty obyvatel v obci Rokytno k 30.11.2017     

                                                          

  

do              
6 let 

do            
18 let 

do 
 60 let            

60 a          
více 
let 

celkem 

Rokytno  61 88 393 132 674 

z toho muži / ženy 36 / 25 61 / 27 205 / 188 55 / 77 357 / 317 

      Bohumileč  11 23 79 37 150 

z toho muži / ženy 4 / 7 11 / 12 46 / 33 19 / 18 80 / 70 

           Drahoš 5  4 19 9 37 

z toho muži / ženy 1 /4 2 / 2 9 / 10 5 / 4 17 / 20 

           Zástava  2 9 19 7 37 

z toho muži / ženy 2 / 0 4 / 5 10 / 9 4 / 3 20 / 17 

           
celkem 79 124 510 185 898 

z toho muži / ženy 43 / 36 78 / 46 270 / 240 83 / 99 474 / 424 

 

 
Podíl obyvatel v % 
Rokytno                674         75,06  % 
Drahoš                  37          4,12  % 
Bohumileč              150         16,70  % 
Zástava                 37          4,12  % 
Rokytno celkem         898           100  % 

 
 
 

 
Pro zajímavost uvádíme nejčastější jméno  
v obci Rokytno 
 

Jiří    37 x             Marie     27 x 
Jan     30 x             Jana      25 x                                
Petr    26 x             Hana      16 x 
Josef   21 x             Kateřina  12 x 
Martin  18 x             Ivana     11 x 
Václav  17 x             Tereza    10 x 

 

 

 

   Odešl i z naš ich řad     

             

Jiří  Musílek Drahoš 

Marie Ječmínková Rokytno 

Ladislav Maček  Rokytno 

Jaroslav Bakai Rokytno 

    

                          Vzpomínáme 

                                           

 
 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBCI   
   

     V souladu s ustanovením § 4, písm. l), n) a § 
5 odst. 1, písm. f) a odst. 4 zákona c. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů není možné provádět 
vítání občánků z iniciativy obecního úřadu (Obec 
se někdy ani nedozví o narození nového občánka) 
Iniciativa musí vycházet ze strany rodičů 
dítěte. Vítání občánku na Obecním úřadě             
v Rokytně má dlouhodobou tradici. Pokud budou 
chtít rodiče své miminko slavnostně přivítat    
do života na Obecním úřadě v Rokytně, bude 
nutné, aby oba rodiče požádali písemnou formou            
o zajištění účasti jejich dítěte na vítání 
občánků, v žádosti uvedli osobní údaje dítěte a 
podepsali prohlášení o tom, že souhlasí             
s poskytnutím osobních údajů svého dítěte k výše 
uvedenému účelu. Dále bude zapotřebí předložit 
rodný list dítěte. Podrobné informace je možné 
získat na Obecním úřadě v Rokytně. 

 
 
 

VÝROČÍ SVATEB 

 

Prosíme manžele,kteří budou slavit výročí svatby 
(50,60,65 let) a budou chtít, oslavit toto 
výročí společně s Obcí, aby oznámili datum 
výročí v kanceláři Obecního úřadu v Rokytně. 
Obecní úřad v Rokytně, totiž nemá ve své 
evidenci výročí svateb. 
 
                      

 

                 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

         Narodili se 
 

             

Justýna Poláková              Drahoš 

Karolína  Machalcová         Rokytno 

Jakub Klouda                 Rokytno 

Antonín Kocek            Rokytno 

Štěpánka Hromádková       Rokytno 

Iva Götzlová                     Rokytno 

Michal Korous                Rokytno 

Eliška Jiroutová                Rokytno 

Sebastian Markovics         Rokytno 

Štěpán Řehounek          Rokytno 

Antonín Janda               Rokytno 

 
          

     Touto  cestou  jim  přejeme  hodně zdraví 

                     a štěstí  v jejich životě 

 

 
 
 

Z evidence  obyvatel 
 
 

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



 
 

Hlavní velkou akcí roku 2017 byla Stavba 
KANALIZACE A ČOV OBCÍ ROKYTNO-CHVOJENEC SO 050-
02-TLAKOVÁ KANALIZACE BOHUMILEČ. Nyní je stavba 
dokončena a předána. Je pro mě důležité Vám 
všem, kterých se stavba týkala, poděkovat. 
Soužití se stavbou nebylo jednoduché, samotný 
rozjezd nebude také jednoduchý, ale moc Vás 
prosím o trpělivost a určitě při jakémkoliv 
problému nás kontaktujte.  
O možnosti připojení a o dalším postupu se 
informujte na Obecním úřadě v Rokytně. 
Nemovitosti musí být napojeny nejpozději        
do 30.6.2018. 
Připojení nemovitosti musí být přímo do čerpací 
jímky! Toto připojení bychom si rádi 
zkontrolovali a nafotili – při kontrolách jímek 
v Rokytně bylo zjištěno, že některé nemovitosti 
jsou napojeny do jímky přes jinou jímku, což být 
nesmí. Tito majitelé nemovitostí si budou muset 
své napojení opravit!!!  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

STOČNÉ 
 

  Od 1.1.2017 se platí stočné dle spotřeby dle 
vodoměru na vodovodní přípojce. Nemovitosti, 
které používají i jiný  zdroj vody, platí 
stočné dle směrných čísel ( 36 m3/osoba a rok).    
Cena stočného v roce 2018 zůstává stejná jako 
v roce 2017 ( 25,22 + 3,78 DPH = 29 Kč za m2).  
Platby za stočné v roce 2018 budou vybírány 
jako v roce 2017 na základě fakturace a to 2 x 
ročně (duben, říjen). Stočné lze zaplatit 
převodem na účet a nebo v hotovosti na obecním 
úřadě v Rokytně v úředních hodinách. Faktury 
dodáváme vlastními silami do Vašich poštovních 
schránek. Můžeme Vám je ale zasílat na email, 
pokud nám ho oznámíte. 
 

PROVOZ KANALIZACE 
 

Upozorňujeme majitele nemovitostí, že 
vypouštění odpadních vod se řídí provozními 
podmínkami. Do čerpacích jímek patří pouze 
odpadní vody z domácnosti, ne vody z různých 
jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si 
pozor na ubrousky, vlhčené ubrousky, hygienické 
potřeby, hadry a podobné předměty, které 
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)  Při kontrolách jímek 
bylo zjištěno, že některé nemovitosti jsou 
napojeny do jímky přes jinou jímku, což být 
nesmí. Žádáme proto majitelé nemovitostí, které 
jsou takto napojeny, aby si připojení k jímce 
opravili.    
 

V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné 
závadě je odběratel povinen neprodleně 
upozornit Obecní úřad v Rokytně nebo volejte na 
telefonní čísla Zbudil 724290133, kancelář 
466989128, Vrbatová 602435122. Majitel 
nemovitosti nemá oprávnění A NESMÍ zasahovat  
do zařízení jímky, případně je opravovat. 
Svazek Obcí Rokytno-Chvojenec oznamuje, že 
v průběhu roku 2018 bude ve všech domácnostech 
prováděna kontrola jímek. 

  

 

Poplatek za komunální odpad na rok 2018 
zůstává stejný jako v roce 2017 a je 
stanoven na základě „Závazné objednávky 
odpadových služeb“, kterou jste odevzdali 
pro rok 2017, a podle které je Vám popelnice 
vyvážena.           
                                                     

Zaplatit poplatek a vyzvednout známku je 
třeba nejpozději do 28.2.2018.         
Po zaplacení poplatku za objednanou nádobu 
bude majiteli nemovitosti vydána známka, 
kterou si nalepí na popelnici. 
Popelnice se známkami na rok 2017 budou 
vyváženy pouze do konce února. V březnu 2018 
již nebudou popelnice bez nových známek 
vyváženy.  
 V případě zaplacení poplatku na účet si lze 
domluvit vyzvednutí známky telefonicky nebo 
emailem. 
Dále si můžete po celý rok zakoupit        
na obecním úřadě pytel na vývoz komunálního 
odpadu za poplatek 70 Kč.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, 
           za každého dalšího 100 Kč. 
 

Poplatek se platí i za štěně od stáří tří 
měsíců (platí se za zbývající poměrnou část 
roku). Poplatek je  splatný do  31. 3. 2018. 
 
 
 
 
 
Složenky na poplatky nebudou zasílány. Každý 
má dle zákona zaplatit poplatek bez vyzvání. 
 

Místní poplatky se platí 
                od 1.2.2018 do 28.2.2018 
 
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu     
   v Rokytně  v pondělí a ve středu  
2. příkazem k úhradě 
3. poštovní poukázkou typu A   
   (hotovost  – účet) 
Majitelem  účtu je  Obec Rokytno. 
Účet je vedený u KB v Pardubicích 
 

 Číslo účtu 43-3686410277/0100 

 
 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní 
symbol uvést číslo popisné domu, případně   
do textu jméno poplatníka.   
 
 
 

objem nádoby frekvence svozu  cena 

120 l 1 x za měsíc 800 Kč 

120 l 2 x za měsíc 1 500 Kč 

240 l 2 x za měsíc 2 400 Kč 

120 l  2 KUSY 2 x za měsíc 2 800 Kč 

pytel  120 l jednorázový 70 Kč 

Tlaková kanalizace 
Rokytno a Bohumileč 

    

 

Placení poplatků za odpad a psa 

Poplatek za psa 

Poplatek za komunální odpad 

 

Kanalizace Bohumileč 
 



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

Jak v Rokytně třídíme a odvážíme odpadky 
Komunální odpad – popelnice jsou vyváženy 1x   
za čtrnáct dnů  nebo 1 x za měsíc, podle toho jak 
si kdo objednal. Lze si zakoupit na Obecním úřadě 
i pytel na komunální odpad, který bude vyvezen 
společně s popelnicemi. 
Velkoobjemný odpad - jedná se např. o starý 
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, 
kuchyňské linky, atd. 
Velkoobjemný odpad lze odvézt 
-  na sběrný dvůr do Dražkovic.  Provozní  doba 
sběrného dvoru je PO – PA  6.30–15.00, ST do 17  
-  do Sezemic do firmy FLOR s.r.o., která se 
nachází po levé straně před  rybníkem. Provozní 
doba je PO – PA od 7.00-15.30 hod.tel.777743039. 
Celkem  můžete  odvézt  maximálně  200 kg 
velkoobjemného  odpadu na osobu a rok.   
Bioodpad – Jedná se o biologicky rozložitelný 
odpad pocházející především z údržby zahrad, ale 
i kuchyní. 
Kontejner na bioodpad  (V Rokytně za Základní a 
mateřskou školou a u bytovek u „vyschlého rybníka". 
Do kontejnerů lze dávat- trávu, listí, plevel, 
ovoce. Do kontejneru nepatří - větve, stromy, 
pařezy, rákos a jakýkoli jiný odpad. Kontejner  
na bioodpad je volně přístupný. 
Větve lze odvážet do určeného sběrného místa 
v Rokytně, v areálu bývalého ZD. 
Bioodpad můžete odvézt též do kompostárny            
do Dražkovic, kde od Vás po předložení OP tento 
odpad zdarma převezmou. Provozní doba sběrného 
dvoru je PO – PÁ  6.30.-15.00, ve středu              
do 17.00.hodin. 
Větve a dřevní hmotu   lze odvážet do Sezemic       
do firmy FLOR s.r.o., která se nachází po levé 
straně před sezemickým rybníkem. Otvírací doba je 
pondělí - pátek od 7 do 15.30 hodin. tel. 
777743039. 
Úsporné kontaktní zářivky a výbojky a baterie 
 lze odevzdat do kontejneru  v budově obecního 
úřadu v Rokytně. 
Elektroodpad  - vysloužilé elektrospotřebiče 
můžete odložit do kontejneru  v budově obecního 
úřadu v Rokytně (menší kusy) nebo do prostoru    
za obecním úřadem v Rokytně. 
Textil a hračky  - kontejnery na sběr textilu a 
hraček jsou umístěny v Rokytně ze obecním úřadem 
a v Bohumilči u hospody. Do kontejneru patří 
veškerý textil, ale zabalený do igelitových pytlů 
nebo tašek. Více o kontejneru od firmy DIMATEX 
najdete na www.recyklace-textilu.cz 
Textil pro Diakonii Broumov sbíráme 2 x ročně. 
Nebezpečný odpad  - autobaterie, oleje, olejové 
filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, léky, 
teploměry - 2 x za rok je pořádán mobilní sběr. 
Pneumatiky  - odevzdávejte opotřebované 
pneumatiky na místech zpětného odběru. 

Občané Rokytna mají možnost pneumatiky odevzdat 
bezplatně, po telefonické domluvě se starostkou.  
Stavební odpad - stavební a demoliční odpad  
není odpadem komunálním, a proto si ho každý 
likviduje odvozem na skládku nebo do sběrného 
dvoru na své náklady. 
Kontejnery na plast  (vyváženy každý týden) 
ANO fólie, sáčky, tašky, sešlápnuté PET láhve, 
obaly od pracích, čistících h přípravků, kelímky 
od jogurtů, mléčných výrobků, a další výrobky 
z plastů, pěnový polystyren v menších kusech. 
Do kontejnerů na plast patří v Rokytně i nápojový 
karton – vypláchnuté a sešlápnuté obaly od mléka 
a džusů. 
Krabice od mléka a džusů patří  do plastů              
a ne do papíru!!! 
NE mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 
přípravků, nevymyté obaly od oleje, obaly        
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, 
podlahové krytiny, novodurové trubky, molitan. 
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy 
a různých potravin v prášku. 
Kontejnery na papír (vyváženy 1 x za 14 dní) 
ANO časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly, knihy 
NE uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. 
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, 
použité dětské pleny opravdu nepatří 
do kontejneru na papír, ale do popelnice. 
Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček 
také nepatří do kontejneru (nelze je již znovu 
recyklovat). 
Kontejnery na barevné sklo  a bílé sklo 
ANO sklo, lahve od nápojů, sklenice, tabule 
z oken a dveří 
NE keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, 
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. 
 
 

Více o třídění se můžete dozvědět           
na stránkách www.jaktridit.cz . 
 
 
 
 

 

 
svozovým   dnem    je    pondělí 

 

Pozor  2.1.2018 odvoz v úterý! 
 

měsíc 
2 x za měsíc 

den 
1 x za měsíc 

den 

  leden 2,15,29 2, 29 

  únor 12, 26 26 

  březen 12, 26 26 

  duben  9,  23 23 

  květen 7, 21 21 

  červen 4,  18 18 

  červenec 2, 16, 30 16 

  srpen 13, 27 13 

  září  10,  24 10 

  říjen  8,  22   8 

  listopad   5,  19  5 

  prosinec  3,17,31  3, 31 

Harmonogram 
svozů popelnic v roce 2018  

Likvidace odpadů v obci 

http://www.jaktridit.cz/


 
 
 
 
    Rok 2017 utekl jako voda, a proto je čas 
ohlédnout se za kulturním dění naší vesnice        
v uplynulých dvanácti měsících. Již v lednu 
jsme prošlapali střevíce na tradičním Obecním 
plese v hospodě U Pitrů. Nepochybně 
nejžádanějším úlovkem letošní tomboly byla srna 
poskytnuta rokytenskými myslivci. Nejeden muž 
nakupoval lístek za lístkem, aby se této výhře 
přiblížil. Srna tímto naprosto zastínila první 
cenu.  
   V dubnu se uskutečnilo velikonoční tvoření, 
kde si jak dospělí, tak jejich ratolesti měli 
možnost vyrobit dekorace jak z papíru, kartonu 
a dřeva, tak i z polystyrénu. Bylo tedy možné 
odnést si z tvořeníčka velikonoční věnce, 
barevné kraslice, zajíčky z bambulek, 
popcornové ovečky, kinder vajíčkové včelky a 
spoustu dalších výrobků. Nechyběl ani stánek, 
kde si účastníci vyrábění mohli zakoupit již 
zhotovené dekorační předměty nebo jen drobnosti               
k rozvíjení vlastní kreativity. 
   Následovalo pálení čarodějnic. Vybrat 
výherkyni alias nejhezčí čarodějnici bylo 
opravdu těžké, jelikož všechny masky byly 
velice povedené. Hladové žaludky uspokojil 
gulášek a buřtíky s chlebem. Celá akce byla 
završena zapálením vatry, kontrolované naším 
dobrovolným hasičským sborem. 
   Červen se jako obvykle nesl ve znamení 
dětského dne. Téma letošní události neslo název 
Retro den. Děti si tak mohly vyzkoušet jízdu   
na koloběžce, skákání v pytli, jízdu            
s kočárkem, cvrnkání kuliček nebo koulení 
obruče. Pro všechny byl také k dispozici 
skákací hrad, který byl stále plný radosti a 
smíchu. Počasí nám přálo, a proto lze celou 
akci shrnout jako povedenou. Do soutěží se 
zapojili i dospělí, takže o legraci nebyla 
nouze. 
   V tomto roce také nechyběl červencový obecní 
výlet. Tentokrát Rokytno zavítalo             
do Toulovcových maštalí. Všichni účastníci si 
výpravu moc užili. 
   Příchod sychravého podzimu nepochybně 
symbolizoval již třetí „lampioňák“.             
Před samotným pochodem si mohli všichni 
odvážlivci vydlabat dýni a potom už se 
pochodovalo a pochodovalo  za světla lampionů  
až přišel zdárný cíl. Tam čekal duch, který dal 
dětem balíček plný sladkostí za odměnu a taky    
za jejich statečnost. Po tak dlouhé cestě 
muselo navíc všem vyhládnout, a proto nechyběl 
párek a pro zimouřivce horký čaj. 
  Adventní tvoření v listopadu vneslo do všech 
tu pravou vánoční atmosféru. Děti si mohly 
ozdobit perníčky, vyrobit adventní věnec a 
další zimní dekorace. 
  Na začátku prosince zavítala do naší vesnice 
pekelná garda. Po projití pekla si děti             
od Mikuláše a Anděla vyzvedly balíčky              
za básničku. Žádné dítko nebylo pohlceno 
peklem, takže byly asi letos všichni moc hodní 
:-). Poté bylo v hasičárně, jakožto v čertovské 
krčmě připraveno občerstvení. 
 
 

  Teď už nás čekají jenom Vánoce a Nový rok. 
Nejprve bych ráda poděkovala všem skvělým 
lidičkám, kteří se na všech akcích jakkoliv 
podíleli. Bez vaší pomoci by se tyto akce 
nemohly uskutečnit. Odměnou pro nás všechny je 
hojná účast na pořádaných akcích. 
  Také bych ráda všem spoluobčanům popřála     
co možná nejkrásnější Vánoce, plné splněných 
přání, klidu, pohody a hlavně zdraví a         
do Nového roku jen to nejlepší! 
                      Hedvika Zbudilová 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Součástí  expozice je  výstava pohádkových kostýmů. 
 

Výstava je v Rokytně v domě čp. 146  u autob. zastávky. 
 

Otvírací doba:  

  pondělí – pátek od 13 do 16 hod. po telef. zavolání 

sobota – neděle stálá otvírací doba od 10 do 16 hod. 

telefon 724 121 821  
Po předchozí telefonické dohodě je možná         

návštěva kdykoliv. 
 

více na  webu  www.rokytno.eu 
 
 

Otvírací doba o Vánocích 
Výstava je uzavřena 24.12.2017, 31.12.2017 a 
1.1.2018. 
Ve dnech 23.12., 25.12., 26.12.2017 je otevřeno 
po domluvě na telefonu, ve dnech 27.–29.12.2017 
je otevřeno  od 13 – 16 hodin.  

 

 

 
 
 

 

Mudr. Pavel Škoda  
   

Mezi svátky bude ordinace pouze 

V  BÝŠTI VE STŘEDU 27.12.2017 OD 8 DO 12 HODIN 

V jiných obcích ordinace od 27.12 do 29.12.2017 není.  
 

Mudr. Jana Ižáková    
 

Neordinuje  29.12.2017. 

 
 
 

 

Mudr. Beáta Hromková    
 

od 27. 12.  do 29.12.2017 neordinuje. 
 
 
 
 
 
 
Na základě rozhodnutí statutárních orgánů 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, byla 
schválena úprava ceny pro vodné a stočné platná 
od 1. 1. 2018 takto: 
vodné    36,52 Kč + 5,48 Kč (15% DPH)  =  42 Kč  
stočné         41,39 Kč +    6,21 Kč (15% DPH)  =  47,60 Kč  
 

Z kulturní komise … 

 

ORDINAČNÍ DOBA O VÁNOCÍCH 2017 
 

  Výstava modelů autíček 

 

 Oznámení VAK 

http://www.rokytno.eu/


 

 

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

 

      
              Jaroslav Vrchlický 

Vánoce. 
Hlas zvonů táhne nad závějí 
kde v dálce tiše zaniká. 
Dnes všechny struny v srdci znějí, 
neb mladost se jich dotýká … 

(čítanka pro školy obecné str.16 pro pátou 
třídu pětitřídních škol.Praha 1910) 
 

Kdeže ony sněhy jsou? A o sněhu budou snad taky 
v kraji pa-mětníci. Tak rychle ten čas ubíhá a 
my se nestačíme divit, že každý rok s naprostou 
samozřejmostí nás kalendář zavede do prosince. 
A čím jsme starší, tím rychleji. Jak se vrší 
roky, tak i vzpomínky na léta minulá a na lidi, 
jenž nám odtud nemilosrdně vzal a nikdy už 
nevrátí. 
Vánoce jsou však svátkem nového počátku světla 
a narození a proto především svátkem našich 
nejmenších – dětí. Legenda o události narození 
Krista Ježíše stará přes dva tisíce let přežila 
v podvědomí křesťanského světa. 
Samozřejmě s časem doznala mnoho změn a 
doplňování zvyklostmi odjinud. Mnohé zůstaly a 
přispěly k obohacení, jiné zanikly. Narození 
malého Ježíška je spojeno s obdarováváním 
především dětí a jejich radostí z dárků. 
Svítící stromeček a dárky pod ním v očích dětí 
zasvítí krása nesmírná. 
Hlavně o tom jsou vánoce. Nekažme si proto tyto 
svátky žádnými importy (děda Mráz, Santa Klaus, 
Noel a tak podobně). Bohužel okolní svět a 
komerce zprofanovaly tuto krásnou myšlenku 
k nepoznání. Dárek už není projevem úcty a 
pozornosti k milému člověku, ale prezentem 
s reklamou v zádech. Málo a s rozmyslem je 
mnohdy víc, než prezentace noblesy a peněz. 
Dávejme raději víc porozumění, lásky a radosti 
a navíc i toho úsměvu. 
I vlídné slovo dokáže být dárkem, je-li míněno 
opravdově. Koukněte do rozzářených očí batolat 
a máte tu největší odměnu na světě, které se 
nic nevyrovná. A popřemýšlejte, že je mezi námi 
mnoho lidí, kterým nemá kdo co říci – jsou 
osamělí – sami na světě. 
Berme proto s pokorou a úctou svůj úděl a 
poslání. S neúprosnou pravidelností putuje naše 
Země po své cestě okolo Slunce a vesmírem a tak 
i naše putování po tomto světě má svá vymezení 
od narození do smrti. Narození našich dětí i 
vnoučat berte za šanci či naději udělat něco 
pro druhé a zbytečně neubližovat. Považujme si 
všeho dobrého a krásného kolem vás a i v nás. 
Přeji všem a nejen o vánocích pevné zdraví 
především, spokojenost a radost ze života. 
Ať z vašich tváří úsměv září, smutek je věc 
nezdravá, kdo si zpívá šťastný bývá, ten to 
všude vyhrává… (hodiny zpěvu na obecné škole – 
p.řídící uč.K.Vosáhlo) 
(… a těšte se přijde i Ježíšek s nadílkou) 
 

                            František Zajíc  
    
 
       
                     
                         
 

 
 
 
 

                         Za několik dní oslavíme, křesťané i 
ateisté, narození Ježíše Krista a také si 
všichni za několik týdnů zvolíme nového 
prezidenta. Vím, že Vánoce s politikou příliš 
nesouzní, ale jsou zde některé společné věci   
k zamyšlení. 
 Naše křesťanská civilizace prošla za ta 
dvě tisíciletí dlouhou, složitou cestou a 
vytvořila i díky Mojžíšově Desateru přikázání 
základní rámce pro to, čemu dnes říkáme „slušné 
chování“. Většina z nás si myslí, že naše 
křesťanská civilizace a náboženství, jsou ta 
nejlepší ze všech možných společností na celém 
světě. Pokud si však položíme ruku na srdce a 
ponoříme se do svého nitra (k čemuž je adventní 
a vánoční čas ideální) zjistíme, že až tak 
skvostní většinou nejsme. 
 Kolik z nás v České republice uznává, že 
NEPOKRADEŠ, ale když „všetci kradnů“, je to tak 
lákavé… Všichni víme, že NEZABIJEŠ, ale počet 
zbraní mezi lidmi stále vzrůstá, co kdyby… 
Většina zná přikázání NEVYDÁŠ PROTI BLIŽNÍMU 
SVÉMU FALEŠNÉ SVĚDECTVÍ nebo NEBUDEŠ TOUŽIT   
PO NIČEM, CO PATŘÍ BLIŽNÍMU TVÉMU, přesto se 
lež, pomluvy i závist stále šíří českou 
kotlinou. Náš Spasitel, jehož narození si brzo 
připomeneme (bohužel více v obchodních centrech 
než v kostelích) z nás asi moc velkou radost 
nemá. Vždyť málokdo dnes dokáže milovat 
bližního svého aspoň jako sebe samého, mnoho    
z nás nevidí kvůli třísce v oku druhého, trám   
v oku svém a už vůbec nás nenapadne nastavit 
druhou tvář, pokud přes tu první dostaneme          
od života či jiného člověka. 
 Protože je vše hmotné i nehmotné        
na tomto světe propojené, věřím, že národ je   
do určité míry takový, jací jsou jeho čelní 
představitelé a je téměř jedno, jde-li         
o prezidenta, hejtmany, starosty či ředitele 
firem. Právě tito lídři by měli být občanům 
vzorem. Měli by nejen žít ve smyslu výše 
zmíněných křesťanských zásad, ale měli by též 
lidem nabízet pozitivní vize do budoucnosti a 
ukazovat jim světlo na konci tunelu, pokud se 
právě společnosti nedaří. Neměli by nám 
vládnout podle starého pravidla „Rozděl a 
panuj“. Neměli by ani v lidech zbytečně 
vyvolávat strach z neznámého, obavy            
z maličkostí a zášť vůči jinak vypadajícím či 
smýšlejícím lidem planety Země. 
Vrcholem řádění i některých tuzemských hlavních 
představitelů je pak to, že se vůči strachem 
zbytečně staženému a malomyslnému obyvatelstvu, 
staví do role zachránce a Mesiáše, což jim 
absolutně nepřísluší, neboť ten byl, je a bude 
pouze jeden a narodil se kdysi v Betlémě. 
 Přestože jsem i já, jako většina z nás, 
člověk chybující, věřím, že si za několik týdnů 
po Vánocích zvolíme takovou hlavu státu, jenž 
nás bude spojovat a svými činy (nikoli jen 
spatra pronášenými frázemi)  napomáhat tomu, 
aby každý z nás mohl být lepším člověkem, ať už 
je křesťan nebo ateista. Každý národ má totiž 
takového prezidenta, jakého si zaslouží. Pojďme 
tedy nejen na konci roku chtít od něho, ale     
i od sebe trochu víc. 
Krásné Vánoce a hodně zdraví i splněných přání 

                                                            

                                   Jiří Malík 
 

Příspěvky 

dopisovatelů 



 

 

 

Nejspíš nevíte, že v naší lokalitě se vyskytuje 
jeden vzácný živočišný druh. Tento druh je 
vzácnější než panda velká nebo kůň převalského. 
Jeho počet je jen něco kolem 15 kusů a 
nevyskytuje se nikde jinde na světě. Jedná se     
o druh fireman deusdiligitis (hasič 
bohumilečský). Tento druh se velice podobá 
přemnoženému homo sapiens a za běžných 
okolností ho lze od něj rozeznat pouze podle 
členského průkazu. Několikrát do roka se však 
účastní určitých rituálů, jejichž význam nebyl 
vědci dosud zcela objasněn. V období těchto 
rituálů dostává modré zbarvení, takže je snadno 
rozeznatelný od homo sapiens, ale je snadno 
zaměnitelný za jedince jiných druhů rodu 
fireman. 

Bylo pozorováno několik druhů rituálů. Prvním 
je rituál jarní. Při něm hasič bohumilečský 
tančí kolem rituálního předmětu, podobně jako 
africké domorodé kmeny tančí kolem ohně. Na 
rozdíl od afrických domorodců však používá 
místo ohně vodu. Při tanci kolem rituálního 
předmětu budí hasič bohumilečský dojem, že 
někam spěchá. Zjevně však nikam nespěchá, 
protože po ukončení rituálu setrvává na místě 
konání do nočních hodin a konzumuje rituální 
nápoj. Účelem rituálu je zřejmě přilákání 
samiček. Ty se však u tohoto druhu nevyskytují, 
což zřejmě jedinci neví. Hasič bohumilečský se 
rozmnožuje nepohlavně a to náborem.  

Druhým rituálem je rituál letní. Při něm staví 
spolu s ostatními jedinci rodu fireman rituální 
předměty do řady a čímsi je spojují. Účelem 
tohoto rituálu je pravděpodobně měření sil, 
podobně jako při přetahování lanem. Ale voda     
u tohoto rituálu nesmí chybět a nechybí ani 
rituální nápoj. 

Poslední rituál je podzimní a jedná se 
pravděpodobně o rituál obětní. Rovněž jako 
v předchozích případech se jedinci vybarvují    
do modra, ale v tomto případě nedělají 
v podstatě nic. Pouze konzumují rituální nápoj 
ve velkém množství a tím obětují své zdraví 
bohům. Vědci nevylučují ani možnost, že 
skutečným účelem tohoto rituálu je vyčištění 
trávícího ústrojí před zimou, protože v tomto 
období je hasiče bohumilečského možno 
vystopovat podobně jako sovu podle vývržků. 
Vodu při tomto rituálu hasič bohumilečský 
nepoužívá.  

Kromě těchto rituálů se jedinci nepravidelně 
schází za účelem požívání menšího množství 
rituálního nápoje. 

Někdy, obvykle na jaře, je vyvíjena činnost 
podobná rituálu, ale při této činnosti se 
jedinci nevybarvují do modra. Účel této 
činnosti není znám, ale domníváme se, že      
po zimě vyhladovělí jedinci shánějí obživu. 
Bohužel nejsou schopni rozpoznat, co je k jídlu 
a tak sbírají hlavně vyhozené kovové předměty. 
Po zjištění, že nejsou k jídlu, je odtáhnou 
pryč ze svého teritoria. 

V přírodě nemá hasič bohumilečský nepřátele, 
ale nemá tam ani zdroj obživy. Proto žijí 
jedinci většinu svého života nenápadně vmíseni 
mezi normální lidi. Pro lidi není nebezpečný a 
nenapadá je, ani když je vyhladovělý. V takovém 
případě je schopen zajistit si krátkodobě 
přežití nákupem v supermarketu. V období 
rituálů z neznámých příčin ztrácí přirozenou 
plachost a někteří jedinci jsou až přítulní. 
Vědci se domnívají, že ztráta plachosti nějak 
souvisí s požíváním rituálního nápoje. V tomto 
období je možno se k němu přiblížit. K lidem se 
chová přátelsky, podobně jako třeba delfíni.  

Perlička na závěr. Protože u rituálů hasiče 
bohumilečského nesmí chybět voda, existuje 
domněnka, že pohádkový vodník má původ právě 
v tomto druhu, podobně jako pohádkový drak má 
původ v nálezech koster velkých ještěrů. 

Hasič bohumilečský není ničím užitečný, ale ani 
neškodí. Proto buďme rádi, že takový vzácný 
druh žije ve volné přírodě právě u nás. 

                               Martin Kareš 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                          
    Blíží se konec roku 2017……  Vždy, když 
připravuji „Výroční zprávu“, na VVH SDH Rokytno 
jsem sama překvapená, co vše s dětmi zvládneme, 
kolik soutěží se zúčastníme a zbude nám i pár 
dní, víkendů na zábavu. A to se ještě scházíme 
každý týden. Máme 44 mladých hasičů do 15-ti 
let. 
Soutěž „Pardubická liga 2017/2018“ nám začala 
17.9. v Čeperce, kde se konal Memoriál Karla 
Oppy. Dne 7.10. jsme soutěžili v Sezemicích. 
Nyní už budeme soutěžit ve všech kategoriích, 
přípravka, mladší žáci a starší žáci. Jelikož 
nás na závody jezdí opravdu hodně, je důležitá 
disciplína, i tu musíme trénovat…… Hasičsky 
jsme se soustředili v Jánských lázních na chatě 
Švýcarský dvůr. Víkend jsme si užili, děkuji 
kuchařce Pavlíně Bidlové, tetě Leničce 
Dostálové, strejdovi Romanu Vackovi a Pepovi 
Valentovi. Výletili jsme, soutěžili a pořádně 
se bavili!!! Protože byl branný závod o týden 
dříve, než bylo původně plánováno, tak jsme 
z Jánských lázní jeli v neděli soutěžit           
do Komárova. Neděle byla krásně slunečná.            
Po náročném víkendu se děti umístily na krásné 
medailové příčce. Jsem na naše hasičské děti 
pyšná ! 
   Blíží se konec roku 2017 a čeká nás rok 
2018…. Za starý rok, děkuji, děkuji Vám všem, 
kteří jste s námi, dětem, vedoucím, rodičům a 
našim příznivcům. Do nového roku 2018 Vám 
upřímně přeji především zdraví, štěstí, úsměv 
na tváři a již nyní se těším na soustu veselých 
chvilek s „Mladými hasiči“. 
                                                                                                    
                                 Vrbatová Petra 
 
 

Mladí hasiči 

Výskyt vzácného druhu 

 v naší lokalitě 



 
 

             
 
Uveřejňujeme  leták Finančního úřadu připravený 
pro daňovou veřejnost. 
              Finanční úřad pro Pardubický kraj 

                             Boženy Němcové 2625, 530 02  Pardubice 

                             Tel: +420 466 713 204 
 
– bez starostí, z pohodlí domova 
 
Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podání daňového přiznání 

 Daňové přiznání je poplatník povinen podat 

příslušnému správci daně do 31. ledna 

zdaňovacího období, dojde-li během roku ke změně 

okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke 

změně poplatníka. 

 Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných 

listů a příloh lze získat na všech finančních 

úřadech. 

 Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je 

k dispozici aplikace pro elektronické podání 

(EPO). Po zadání základních údajů o přiznávaných 

nemovitých věcech aplikace EPO automaticky 

doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně, daň 

vypočte a zkontroluje. Formulář je možné 

vytisknout a podepsaný doručit na finanční úřad. 
 

Placení daně prostřednictvím SIPO 

 Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné 

příkazy bance – plaťte daň z nemovitých věcí 

prostřednictvím SIPO a budete mít záruku, že daň 

vždy zaplatíte včas. 

 Tiskopis „Oznámení k platbě daně z nemovitých 

věcí prostřednictvím SIPO“ je dostupný na každém 

územním pracovišti finančního úřadu nebo 

na webových stránkách Finanční správy ČR 

(www.financnisprava.cz). 

 Vyplněný tiskopis spolu s dokladem o přidělení 

spojovacího čísla SIPO (nebo aktuální rozpis 

bezhotovostních plateb SIPO) doručte na finanční 

úřad (nejpozději do 31. ledna). 

 Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, 

vyřiďte si ho na pobočce České pošty (nelze 

využít spojovací číslo jiné osoby, např. 

v případě manželů). 
 

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí 
e-mailem 

 Služba je určená pro poplatníky, kteří nemají 

zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO 

a pro právnické osoby, které nemají datovou 

schránku. 

 Údaje potřebné pro placení daně budete mít ve 

své e-mailové schránce, nemusíte čekat 

na složenku.  

 Zapomenete-li daň zaplatit, správce daně Vám 

zašle upozornění e-mailem. 

 Tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů        

pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ je 

dostupný na každém územním pracovišti finančního 

úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy 

ČR (www.financnisprava.cz). 

 Vyplněnou žádost, ve které poplatník jednoznačně 

určí jednu e-mailovou adresu, na kterou chce 

dostávat informaci o placení daně z nemovitých 

věcí je potřeba doručit na finanční úřad 

(nejpozději do 15. března).  

 Kompletní informaci s údaji pro placení daně ve 

formátu pdf obdrží poplatník před splatností 

daně do určené e-mailové schránky.  

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA KAŽDÉM FINANČNÍM ÚŘADU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tříkrálová sbírka opět pomůže lidem v nouzi 
 
Oblastní charita Pardubice bude od 4. do 10. 
ledna 2018 na Pardubicku organizovat již 
osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. V Holicích a 
okolí tato sbírka proběhne tradičně                
ve spolupráci s místní farností. Hlavním 
koledovacím dnem bude sobota 6. ledna.       
Také V Rokytně tato sbírka proběhne v sobotu  
6. ledna 2018.  
 
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická 
akce v naší zemi. O tom, co se bude dít        
s penězi, které tři králové nastřádají, se vždy 
rozhoduje s předstihem. Jako každý rok zůstane 
většina prostředků v regionu, kde se vybraly.   
V roce 2018 využije Oblastní charita Pardubice 
největší díl výtěžku sbírky na rozšíření 
pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením na Pardubicku. 
Další prostředky pardubická Charita vynaloží   
na domácí hospicovou péči, na řešení 
mimořádných situací (povodně, požáry apod.) a 
na přímou pomoc lidem v nouzi. Část peněz je 
určena na projekty Diecézní charity Hradec 
Králové, Charity ČR a na humanitární projekty   
v zahraničí. Oblastní charita Pardubice je již 
25 let jedním z největších poskytovatel 
sociálních služeb na Pardubicku. Všechny služby 
směřují k tomu, aby jejich uživatelé mohli 
zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými 
blízkými a byla maximálně podporována jejich 
soběstačnost. Chcete vědět, jak může pardubická 
Charita pomoci Vám nebo Vašim blízkým? 
Podívejte se na webové stránky 
                     www.pardubice.charita.cz.  
Všem dobrovolníkům a dárcům předem děkujeme      
za důvěru, pomoc a štědrost! 
                           Markéta Tyčková 
                  koordinátorka Tříkrálové sbírky 
                    Oblastní charita Pardubice 
 

Daň z nemovitých věcí 

 
 

Tříkrálová sbírka 
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                  Základní škola  a        

               mateřská škola    
               Rokytno,                  

               okres Pardubice 
 

 
                   
                  

Střípky z naší školy 
 
Školka společně se školou je zapojena          
do projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky   
na ZŠ a MŠ Rokytno financovaného z prostředků 
EU – OPVVV. V rámci projektu se prozatím 
učitelé z MŠ i ze ZŠ 128 hodin vzdělávali. 
Dětem v MŠ i žákům v ZŠ pomáhají školní 
asistenti, kteří jsou hrazeni z projektu. 
V rámci projektu můžeme realizovat v průběhu 5 
měsíců 16 šedesátiminutových lekcí doučování.  
Dík získaným financím mohou žáci 5. ročníku půl 
roku docházet do čtenářských dílen. Formou 
práce s různými literárními žánry, formou 
besed, rozhovorů získávají informace o svém 
blízkém okolí. Obětavou vedoucí klubu je paní 
Božena Blažková.  
Rodičovské veřejnosti můžeme v rámci dotace 
umožnit odborně zaměřená tematická setkávání. 
Od září jsme realizovali 2 setkání. První     
na téma Čtení pro život aneb Příběhy nám 
pomáhají s problémy, si připravila paní Božena 
Blažková. Druhé setkání bylo na téma 
Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního 
věku, který realizovala paní Martina Bačová. 
I v následujícím roce budeme pokračovat 
v naplňování projektu. 
                          Mgr. Olga Brousilová 
 
 

Soví pátrání 
aneb Literární toulky naším regionem 

 
V letošním školním roce se škola 

zapojila do projektu Zvýšení a zlepšení kvality 
výuky na ZŠ a MŠ Rokytno. V prvním pololetí 
pracují v klubu žáci pátého ročníku. Svoji 
práci děti nazvaly: Soví pátrání aneb Literární 
toulky naším regionem. Postupně se seznamují 
s Rokytnem a okolními obcemi a městy (Rokytno, 
Býšť, Holice, Sezemice a Pardubice). Za pomoci 
tištěných i elektronických materiálů – 
průvodců, zpravodajů, informačních a 
propagačních brožurek, map, webových stránek i 
Wikipedie zjišťují děti o každém z uvedených 
míst následující informace: původ názvu, znak, 
počet obyvatel, místní části, památky, 
osobnosti a zajímavosti. Na základě společně 
získaných informací se u každého místa 
zaměřujeme na nějakou zajímavost, kterou 
společně podrobně probíráme. Děti se přirozenou 
formou učí zpracovávat nové informace a 
vyžívají k tomu nejen naučné, ale i 
beletristické texty. Hlavním cílem práce 
čtenářského klubu je podpora informační a 
čtenářské gramotnosti dětí. 

V současné době máme zpracovanou Býšť, 
dokončujeme Rokytno, průběžně čteme zajímavé 
ukázky z dětských knížek pojednávajících        
o Pardubicích a nacvičujeme vystoupení         

na vánoční besídku. Za největší zajímavost 
Býště považujeme množství vydaných turistických 
vizitek pohledů obce. Pravidelně konanou 
výstavu turistických známek, která láká 
k návštěvě nejen místní obyvatele, ale i 
turisty z celé republiky, navštívila Eliška. 
Zároveň vyzpovídala knihovnici Vendulu 
Valečkovou a se všemi získanými informacemi 
seznámila následně ostatní děti. Ukázala jim 
podrobnou fotodokumentaci výstavy, vizitky a 
turistický deník. 

Nejvíce času pochopitelně věnujeme 
Rokytnu. Zuzka navštěvuje hasičský kroužek a 
tak připravila podrobné informace nejen        
o současnosti a historii hasičů, i o letošních 
oslavách 135. výročí založení hasičského sboru 
v naší obci. Děti měly možnost pohlédnout si 
kroniku, seznámit se s hasičským desaterem a 
ozkoušet si základy první pomoci. Všichni 
společně jsme navštívili výstavu modelů autíček 
a byli jsme velmi rádi, že pan Václav Blažek si 
na nás udělal čas, a celou výstavou nás osobně 
provedl. I když děti nebyly na výstavě poprvé, 
tak podrobný výklad pana Blažka – duchovního 
otce výstavy, se jim velmi líbil. Což 
dosvědčují i následující ukázky z jejich 
zápisků na téma: „Co mne zaujalo na výstavě“. 
Zaujalo mne, že pan Blažek sbíral autíčka od 7 
let a v 9 letech už měl 200 modelů aut. (Linda) 
Pan Blažek má v Rokytně 5 500 autíček, 
v Čáslavi na výstavě 1 000 aut a doma má ještě 
2 000 aut a ještě má 500 hraček, takže to je 
celkem asi 10 000 kusů. (Honza) 
Zaujal mne příběh, a to, že otec vyrobil pro 
syna vlastnoručně autíčko, ale neměl ho do čeho 
dát, a tak ho dal do krabičky od sirek. Ukázal 
to jednomu pánovi a pak spolu vytvořili firmu 
na výrobu autíček, která se jmenuje podle 
krabičky od zápalek Match Box. (Nela) 
Vyráběli i autíčka pro dospělé, i nádoby      
na pivo nebo hrníčky s obrázky angličáků. 
Dospělí si s nimi nehráli, ale měli je 
vystavené ve vitrínách. (Eliška) 
A pak jsme si chvíli hráli a já jsem byl 
tatínek a měl jsem malou holčičku a ta se 
jmenovala Anička. (Šimon) 
Pan Blažek všechno o výstavě věděl. A když jsme 
se ho zeptali na jakýkoliv model, dokázal vše   
o něm vysvětlit. Všichni moc děkujeme panu 
Blažkovi. (Adam) 
Třetí věci, které se děti v Rokytně věnují, je 
historie místní školy. Zpracovávají si 
informace podle brožurky „200 let školy 1794 – 
1994. Historie Rokytna“ a připravují si kroniku 
svého pětiletého působení v této škole. 

V Holicích se chceme zaměřit hlavně     
na osobnost cestovatele Emila Holuba a 
v Sezemicích se budeme hlavně zajímat a celou 
oblast regionu Kunětické hory. S Pardubicemi se 
průběžně seznamujeme pomocí dětských knížek: 
Bohumil Jírek – „Hele, kluci, válka“, Jan Slabý 
– Kluci ze Skřivánku“, Miloš Zapletal: 
„Sedmička“, Milada Večeřová – „Nouzové 
přistání“, Lubomír Macháček – „Poklad          
na Kunětické hoře (Báje a pověsti 
z Pardubicka)“ a „Zač je v Pardubicích perník“. 
             Babička sovička – Božena Blažková 

 
 



Mateřská škola 
 
V letošním školním roce je do naší MŠ zapsáno 
37 dětí, z toho 15 dívek. Děti jsou rozděleny 
do třídy Berušek – mladší děti a Motýlků – 
starší děti. 
Většinu dne děti tráví společně, rozdělují se 
pouze dopoledne na řízené činnosti. Každé dítě 
si může vybírat z nabídky her a hraček podle 
svého zájmu a schopností bez ohledu na věk. 
K dispozici mají také volně přístupné dětské 
knihy, encyklopedie, knihy naučné. Vedeme děti 
ke kladnému vztahu ke knihám. V MŠ denně 
předčítáme z dětských knih. Umožňujeme dětem, 
aby si podle svého zájmu přinesly knížku 
z domova. Starší děti si připravují tzv. 
Chvilku s knížkou, kdy představí svoji knihu, 
vyberou obrázky, které chtějí ostatním ukázat a 
text, který má být přečten. Zájem o knihy byl   
u dětí vidět hned na začátku roku při návštěvě 
obecní knihovny, kde byly nadšené z mnoha 
krásných nových titulů. Máme proto naplánovanou 
další návštěvu, kde se blíž seznámí s tím, jak 
si knihu půjčit. Každý si pro sebe vybere 
knížku a odnese si ji do mateřské školy, kde 
s nimi budeme dále pracovat. Domluvenou máme 
také návštěvu knihovny při naší ZŠ, kde se 
těšíme na setkání s  babičkou Sovičkou.  
Pokračujeme v naplňování projektu Regenerace 
zahrady. Využíváme ji denně nejen ke hrám, ale 
i k poznávání stromů, bylinek. S dětmi ze třídy 
Motýlků jsme usušili mátu a meduňku a společně 
s dalšími použili při čajovém dýchánku. Nejprve 
jsme bylinky poznávali podle vzhledu a vůně, 
hodnotili nejpříjemnější vůni – nejvíc hlasů 
získal heřmánek a šípek. Následovalo míchání 
čajových směsí, vymýšlení názvů a konečně i 
ochutnávání  hotových nápojů. 
Během listopadu jsme z papírových tácků 
vyráběli kapříky na výzdobu oken. V posledním 
měsíci tohoto roku děti čeká Vánoční tvořivé 
odpoledne s rodiči, vystoupení pro veřejnost, 
vyrábění vánočních přání a dárků, vzdělávací 
program a divadelní představení. Samozřejmě se 
děti nejvíc těší na Ježíška, který každým rokem 
naděluje i v mateřské škole. 
                          Milada Reinberková 
  

 

Podzim u Berušek 
  
Podzimní období v oddělení mladších dětí 
patřilo zejména pozorování změn přírody v okolí 
MŠ. V měsíci říjnu jsme se zaměřili na 
poznávání druhů ovoce a zeleniny. Děti 
pozorovaly při vycházkách stromy v zahradách, 
pojmenovávaly různé zahradní náčiní, prohlížely 
si obrázky strojů, které je možné vidět při 
práci na poli. Zkoušely modelovat různé druhy 
zeleniny a ovoce. Téma doprovázely říkanky, 
písničky a pohybové hry. 
Při pobytu venku děti pozorovaly měnící se 
podzimní přírodu, všímaly si barev podzimu 
např. při prohlížení listů a hrách s nimi, 
všímaly si také rozdílů mezi listnatými a 
jehličnatými stromy. Pozorovaly venkovní 
teploměr a měnící se teplotu vzduchu. Pomocí 
obrázků změny počasí zaznamenávaly na nástěnku 
ve třídě. 

Listopadové dny jsme z části věnovali tématu 
lidské tělo a vnímání našich smyslů. Děti si 
prohlížely knihy a encyklopedie k danému 
tématu, pojmenovávaly části lidského těla, 
skládaly obrázky lidské postavy. K sestavování 
postavy také využívaly magnetické stavebnice.  
Hráli jsme hry na procvičování smyslů. K tomu 
jsme využívaly např. sluchové hádanky, hry     
na poznávání kamarádů podle hlasu, hmatový 
pytlík, ve kterém děti poslepu hledaly a 
poznávaly různé předměty. Při cvičení 
v tělocvičně děti zkoušely a trénovaly svou 
obratnost, hrály hry s míčky a kroužky, 
s psychomotorickým padákem. 
Během podzimních měsíců se děti učily krátké 
básničky, zpívaly písničky za doprovodu 
klavíru, vyráběly např. draky z geometrických 
tvarů nebo pestrobarevné papírové zimní čepice. 
Na zahradě děti se zaujetím pomáhaly při 
přípravě na nadcházející zimní období – 
zalévaly rostliny a vyzkoušely si hrabání 
listí.  
Podnikali jsme také vycházky s dětmi ze třídy 
Motýlků po okolí MŠ - společně jsme navštívili 
např. expozici hraček. Společně jsme zhlédli 
divadelní představení Španělské pohádky a 
zúčastnili jsme se výchovně vzdělávacího 
programu Zvířata kolem nás, na kterém jsme se 
dozvěděli zajímavé informace o životě zvířat 
v našem okolí, sledovali jsme dravce při letu 
nebo si zblízka mohli prohlédnout čápa a lišku.  
První sněhové vločky oznámily, že zima už 
dorazila a děti se těší na nadcházející zimní 
období. 
                        Bc. Petra Tomášková 
    

 

Listopad ve ŠD 
  
Listopad jsme začali povídáním o dušičkách, 
vzpomínali jsme na mám blízké lidi a zvířata, 
která již nejsou s námi. Naučili jsme se třídit 
odpad, dozvěděli jsme se zajímavosti o rozkladu 
organického odpadu z domácnosti.   Kvízem jsme 
si ověřili získané informace. 
 Příroda nás obklopuje po celý rok a život 
divokého prasete a jehličnaté stromy byly 
tématem měsíce listopadu. 
Seznámili jsme se s tradicemi a zvyky, které se 
váží ke svatému Martinovi.  Prakticky jsme 
vyzkoušeli pečení svatomartinských rohlíčků. 
Podzim jsme si propojili se změnami počasí a 
s hrozbou nemocí. Zajímali jsme se o návykové 
látky.  Získali jsme základní informace        
o drogách a jejich škodlivosti. 
Všichni si užíváme předvánoční čas a těšíme se 
na vánoční svátky.  
                           Bc. Lenka Prausová 
 
  
Všechny, kteří se budou chtít potěšit 
vystoupením dětí, zveme na předvánoční setkání, 
které se uskuteční  

ve středu 20. 12. 2017 od 16:30 hodin 
v tělocvičně školy. 

  
Všem přejeme láskyplné Vánoce i následující 
rok. Nechť jste zdraví a šťastní. 
Za všechny děti a zaměstnance Olga Brousilová 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  19. 1. 2018     Obecní  ples 
  23. 2. 2018     Hasičský ples  

  10. 3. 2018     Maškarní ples 
  11. 3. 2018     Dětský maškarní ples 

  24. 3. 2018     Velikonoční tvoření 
  14. 4. 2018     Rokytenská míle 
  30. 4. 2018     Čarodějnice 

  23. 6. 2018     Z pohádky do pohádky  
  23. 6. 2018     Turnaj v nohejbalu   
  30. 6. 2018     Turnaj v malé kopané  

   6.10. 2018     Pardubická liga  

 
 

 

 
 
 
Chtěl bych pozvat veřejnost a především děti  

na 

tradiční vánoční bruslení, 
 

které se koná 

24.12.2017 od 8,30 do 10.00 hodin 
na zimním stadionu v Třebechovicích. 

 

                                 Václav Leder  
 

 
 
 
 
 

Obec Rokytno 
vás srdečně zve na 

V. Obecní  ples , 
který se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 20 hodin 

v hospodě „U Pitrů“ v Rokytně 
Hraje:   „ALIBI“       Vstupné 50 Kč 
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Kulturní  akce        

v  Rokytně 
 Zpívání vánočních koled 

 

Vánoční bruslení 


