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                                             Zveme Vás  na  

  

                                                 

                                 „Velikonoční                   

                                             tvoření“ 
 

které bude v sobotu 24.3. 2018  od 13 hodin  

v hospodě U Pitrů v  Rokytně.  

 

   Máme připraven materiá l  na výrobu jarních 
a ve likonočních dekorací ,  a  to  jak pro  děti ,          
tak  i   pro dospělé.  

 Bude zde možnost i  zakoupení drobných 
dekorací   a  velikonočních   ozdob . . .  .   

 Srdečně zveme děti  i  dospělé  na toto sobotní 
odpoledne a věříme, že se se jdeme v hojném 
počtu.  

                                 za kulturní komisi Hedvika Zbudilová 

 
 

 

 

 

 

   

 
24.3.2018 

 
Turnaj ve stolním tenisu 

24.3.2018 
 

Velikonoční tvoření 

14.4.2018 
 

Rokytenská míle 

23.4.2018 
 

Sběr nebezpečného odpadu 

26.4.2018 
 

Sběr velkoobjemného odpadu 

30.4.2018 
 

Čarodějnice v Rokytně 

  
Čarodějnice v Bohumilči 

  
Čarodějnice v Drahoši 

25.5.2018 
 

Výlet důchodců - Telč 

23.6.2018 
 

Sportovně - dětský den   

  
v Rokytně 

23.6.2018 
 

Turnaj v nohejbalu 

30.6.2018 
 

Turnaj v malé kopané 

6.10.2018 
 

Rokytenský věnec 

  
(soutěž hasičů v požárním útoku)  

15.10.2018 
 

Sběr nebezpečného odpadu 

   
 

  

   
Další plánované akce nemají ještě termíny konání, 
proto je nezveřejňujeme. 

 

AKCE, KTERÉ SE BUDOU 

KONAT V LETOŠNÍM ROCE 



 
 

                          
Upřímně si vážím Vašich připomínek, rad a 
nápadů. První čtvrtletí opět máme ve znamení 
plesů. Obecní ples, hasičské posezení a 
maškarní bál, byl hojně navštíven. Největší 
radost mě udělal dětský maškarní bál, kdy nám 
byl největší odměnou úsměv a projevená radost  
dětí. Pořadatelé společenských akcí Vám děkují 
za Vaši účast.  
   Pracovní plán pro rok 2018 máme velký, dle 
„Rozpočtu obce na rok 2018“. Ne vždy se vše 
daří jak si přejeme, ale uděláme pro to 
maximum. Velmi důležité je dodělat práci 
rozdělanou, tu déle chystanou. Byla bych ráda, 
kdyby každá z našich vesnic Bohumileč, Drahoš, 
Rokytno a Zástava vzkvétala o další rok více. 
Děkuji zastupitelům obce za jejich práci, 
zaměstnancům obecního úřadu za pečlivost a 
píli. 
Upřímně Vám přeji spoustu krásných slunečních 
dní a úsměv na tváři. 
                                      Vrbatová Petra 
 

  
 

 

 

Výpis   usnesení  ze  zasedání zastupitelstva  

obce Rokytno 1/2018 konaného dne 25. 1. 2018 

 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu  p. J. Richterovou a p. J. Fouska. 

 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se      
o jednání ze dne 11. 1. 2018.  

 

4.A.  Obecní zastupitelstvo schvaluje   
 rozpočtové opatření č.1/2018 k 25.1.2018. 
 Příjmy celkem:  45 892,- Kč. 
 Výdaje celkem:  45 892 ,- Kč. 
 Saldo hospodaření: 0 Kč.  Financování: 0 Kč.  
         

4.B. Obecní zastupitelstvo bere na  vědomí  
Rozpočtové  opatření 10/2017 k 31.12.2017, 

 na základě pověření OZ ze dne 12.12.2017.  
 Příjmy 0,-Kč, výdaje 0,-Kč,   úpravy pouze   
 na položkách. 
 

4.C. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hospodaření obce k 31.12.2017. 

 

5. Obecní  zastupitelstvo  bere  na vědomí 
„Smlouvu o dílo“, zpracování Programu rozvoje 
obce, zpracovatelem by byl  VN KONZULT, 
s.r.o., Za Sokolovnou 755, 533 41 Lázně 
Bohdaneč. Doporučeno na jednání OZ v únoru 
2018.  

 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje snížení 
ročního  nájmu o 50 % p. Vlastimilu Holubovi., 
který má v pronájmu  „kantýnu“ v budově 
č.p.173.  

 

7.A. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost 
o prodej dlouhodobě zastavěného pozemku, st.p. 
298  v k.ú. Rokytno. Žádost podali manželé  V. 
Doporučeno na jednání OZ v únoru 2018.  

   7.B. Obecní zastupitelstvo  ruší  usnesení 
6/9/2015, kdy bylo schválena „Směna pozemků 
v k.ú. Rokytno“. Směnná smlouva měla být mezi 

obcí Rokytno a spoluvlastníky pozemků (JM., 
JM, JF). Ze zdravotních důvodů  p.M doposud 
směnná smlouva nebyla podepsána. 

  

7.C.  Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem, 
prodejem pozemků p.č.1123/66 a p.č.73/2, oba 
v k.ú.  Rokytno.  

 

7.D.  Obecní zastupitelstvo souhlasí s 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 J.B.. Správní poplatek  (návrh 
na vklad) zaplatí kupující. Žádost splňuje 
podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   Vyvěšeno: 
9. 1. 2018     Sejmuto: 26. 1. 2018.   

 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek č.2 
o provedení záchranného archeologického 
výzkumu na stavbě Kanalizace obcí Rokytno – 
Chvojenec SO 00-052- tlaková kanalizace 
Bohumileč, kanalizační řád A, AB, AC, AD, 
AD1, AE“. Do „Dodatku“ bude vepsána částka 
nákladů na záchranný archeologický výzkum, 
dle dohody o provedení I. Fáze záchranného 
archeologického výzkumu, podepsané dne 
starostkou obce Rokytno dne 23.2.2017, dohoda 
je zapsána pod číslem jednacím 67/2017. 
Dohoda a Dodatek je sepsán mezi obcí Rokytno 
zastoupenou P. Vrbatovovu a Východočeským 
muzeem v Pardubicích zastoupeným p. Mgr. T. 
Líbánkem. V případě, že částka dle Dohody, 
podepsané 23.2.3017, do Dodatku vepsána 
nebude, Dodatek nebude podepsán starostkou 
obce.  

  

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí změnu 
skládky větví z bývalého areálu JZD.  
Doporučeno na jednání OZ v únoru 2018.  

  

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypracování 
„Žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 
506/13 v k.ú.  Bohumileč“, nynějším majitelem 
je Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových-Česká republika. Důvodem převodu 
je plánovaná výstavba chodníků, pozemek 
doposud obec Rokytno seká a udržuje. 

   

11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že 
zasedání OZ v březnu je zrušeno. 

 

12. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zrušení veřejného telefonního automatu v obci 
Rokytno a souhlasí s jeho odkupem za 1000,-
Kč. Po drobných úpravách bude ze zmiňovaného 
automatu Veřejná  venkovní knihovnička.  

 

13. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí email, 
ze dne 19.1.2018 od p. ČP, kde připomínkuje 
údržbu zeleně v naší obci. 

 

14. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Žádost o sjednání nápravy ve věci 
poškozování životního prostředí“, jedná se o 
stavební p.191 v k. Rokytno.   

 

15. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Stížnost“, ohledně  pálení odpadu v kotli, 
po setmění, kdy sousedé nemohou větrat 
v domě. 

 

16. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční 
příspěvek na  pořízení domácího kompostéru 
pro občany Obce Rokytno. Darovací smlouva 
bude připravena na zasedání OZ v únoru 2018. 

 

O čem se jednalo 

 

Slovo starostky 



   

 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

Rokytno   2/2018 konaného dne 22.2.2018 

 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání a   souhlasí s žádostí p. J. Malíka, 
aby byl  bod č.7 - Smlouva o dílo - Program 
rozvoje obce, projednáván za přítomnosti p. 
M. Nikolínkové. Bod č.13 - Rozpočtové 
opatření 2/2018 bude zařazen do programu, až 
po projednání bodu č.7.  

 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu p. R. Izáka   a   p. A. Ledera. 

 
 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se     
o jednání ze dne 8. 2. 2018. 

  

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Kupní 
smlouvu 8/2018“, mezi O2 Czech Republic a.s., 
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
Michle a Obcí Rokytno se sídlem Rokytno 21, 
533 04 Sezemice. Jedná se o odkup Telefonní 
kabiny, která je umístěna vedle č.p.101 
v Rokytně. 

 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
jednorázový příspěvek na zahradní kompostér 
ve výši maximálně 1000,-Kč na domácnost 
(maximálně 85% nákupní ceny). Příspěvek bude 
poskytnut formou darovací smlouvy, na základě 
žádosti a předložených dokladů. 
Zastupitelstvo pověřuje podpisem darovací 
smlouvy starostku obce. 

 
 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr 
zhotovitele na Rekonstrukci VZT a MaR       
pro kuchyň ZŠ a MŠ Rokytno, firmy ELKLIMA 
s.r.o., Češkova 1740, 530 02 Pardubice, na 
základě cenové nabídky. Cenová nabídka je pod 
značkou 6935/18. Vypracované cenové nabídky 
jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Rokytně. 

 

7. Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci (Pardubický kraj)           
na workoutovou sestavu, která bude součástí 
dětského hřiště v Rokytně. 

  

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje službu 
implementace  Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR) do 24.5.2018 a služby 
pověřence pro ochranu osobních údajů podle 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR), které budou poskytovány počínaje 
25.5.2018. Služby budou poskytovány jak pro 
obecní úřad v Rokytně, tak i pro Zš a Mš 
Rokytno, okres Pardubice. Pověřencem jsou SMS 
Služby s.r.o.,V rovinách 934/40,14000 Praha 4. 

 

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
Sdělení Magistrátu města Pardubic, Odbor 
správních agent, Oddělení přestupků, 
„Veřejnoprávní smlouva-přestupky“, za rok 
2017. Číslo jednací MmP 6897/2018. 

 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek 
č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu“, mezi 
ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 a Obcí Rokytno se sídlem Rokytno 21, 
534 01 Sezemice. Číslo jednací 1-0035-0001-
02/BP/18/011. 

 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu  
o poskytnutí služeb“, jedná se o likvidaci 

použitého kuchyňského oleje, který bude 
následně smluvní firmou, Černohlávek OIL, 
ekologicky likvidován. 

 

12.A. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej 
části  pozemku p.č. 1123/66  (cca 40 m2 )    
v k. ú Rokytno. Žádost podala D S. Žádost 
splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.  
Vyvěšeno: 6. 2. 2018    Sejmuto: 23. 2. 2018. 

   

12.B. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej  
pozemků   p.č. 73/2 a p.p.č. 1123/66  oba    
v k. ú. Rokytno. Žádost podali Z a J S, 
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 
Sb. Vyvěšeno: 6. 2. 2018   Sejmuto: 23. 2. 
2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.C. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemků p.č. 73/2 a p.p.č. 1123/66  oba 
v k.ú. Rokytno, za cenu 605,-Kč za m2 (500,Kč 
+ 21% DPH). Žádost podali H a D Z. Správní 
poplatek (návrh na vklad) zaplatí kupující. 
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 
Sb.Vyvěšeno: 6.2. 2018. Sejmuto: 23. 2. 2018. 

        

12.D. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
žádost o prodej dlouhodobě zastavěného 
pozemku, st.p. 298   v k.ú. Rokytno. Žádost 
podali manželé P a J  V.  

 

13. Obecní zastupitelstvo schvaluje připojení 
obce Rokytno k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“, vyvěšením vlajky dne 10.3.2018 

   u obecního úřadu. 
 

14. Obecní zastupitelstvo schvaluje místo    
pro ukládání větví na pozemku p.č.686/6  
v k.ú. Rokytno. Sběrné místo bude oplocené. 

  

15. Obecní zastupitelstvo volí přísedícího 
Okresního soudu v Pardubicích pro volební 
období 2018-2022, pana Kašpara Ladislava, 
Rokytno č.p.106, 533 04 Sezemice. 

 

16. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
otevřený dopis – Výzva zastupitelům obcí a 
měst České republiky k doplacení odměn členů 
okrskových volebních komisí z vlastního 
rozpočtu. 

 

17. Obecní zastupitelstvo neschvaluje 
„Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace“ 
s Krajskou knihovnou v Pardubicích. 

 

18. Obecní zastupitelstvo neschvaluje „Smlouvu 
o dílo“, zpracování Programu rozvoje obce, 
zpracovatelem by byl VN KONZULT, s.r.o.,    
Za Sokolovnou 755, 533 41 Lázně Bohdaneč.  

 

19. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č.2/2018 k 22.2.2018.                                                                      
Příjmy celkem:       231 940 ,- Kč   

   Výdaje celkem:     1 641 940 ,- Kč. 
   Saldo hospodaření: 1 043 000 ,- Kč.    
   Financování:      -1 043 000 ,- Kč.      
   Zapojení přebytku: 1 043 000,-  Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  
 

 

PŘÍJMY                                
Daňové příjmy                                    11 704 794 Kč 

Nedaňové příjmy                                  1 632 575 Kč 

Kapitálové příjmy                                 1 296 273 Kč 

Přijaté dotace                                      10 318 889 Kč     

CELKEM                                       24 952 531 Kč 
 

VÝDAJE                                        
Zeměd.,kanalizace,vody a lesy            17 690 332 Kč 

Doprava, silnice                                        376 074 Kč 

Školství                                                  1 875 134 Kč  

Kultura,knihovna,zájmová činnost           505 184 Kč                            

Sociální péče a podpora sam.bydlení         44 411 Kč                            

Bydlení, nebyty, komunální  rozvoj      2 579 850 Kč 

Péče o zeleň, územní rozvoj                  1 818 547 Kč 

Bezpečnost a veřejný pořádek                  156 395 Kč 

Požární ochrana                                        157 031 Kč 

Územní samospráva,zastupitelstvo,daně  

                                                              2 719 522 Kč 

Splátky půjček                                      1 277 080 Kč 

 

CELKEM                               29 199 560 Kč 
 

                      

 
 

 
 
 

Kanalizace v Bohumilči je dokončena a nyní   
do 30.6.2018 musí být napojeny všechny 
domácnosti. 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.  
Poruchy na čerpací jímce tlakové kanalizace, 
hlaste v kanceláři obecního úřadu v Rokytně 
tel. 466989128, 
případně na telefonní čísla 
724290133  technický pracovník David Zbudil 
602435122  starostka  Petra Vrbatová 
773005182  místostarosta Jiří Fousek 
724180927  účetní Marcela Kamenická 
 

Majitel, případně nájemce nemovitosti, nemá 
oprávnění zasahovat do zařízení jímky, 
případně je opravovat!! 
Do 30.6.2018 bude každé domácnosti doručena 
„Smlouva o odvádění odpadních vod“. 
Stočné bude fakturováno na základě vodného, 
za období 7/2018 - 09/2018.  Faktura bude 
vystavena a roznesena do domovních schránek. 
Platbu proveďte dle údajů na faktuře, lze 
zaplatit převodem na účet nebo hotově       
v kanceláři obecního úřadu v Rokytně. 
V případě jakých-koliv dotazů a problémů 
s kanalizací neváhejte kontaktovat obecní 
úřad. 
 

  

 
 

Poruchy na čerpací jímce tlakové kanalizace, 
hlaste v kanceláři obecního úřadu v Rokytně 
tel. 466989128, 
případně na telefonní čísla 
724290133  technický pracovník David Zbudil 
602435122  starostka  Petra Vrbatová 
773005182  místostarosta Jiří Fousek 
724180927  účetní Marcela Kamenická 
 

Majitel, případně nájemce nemovitosti, nemá 
oprávnění zasahovat do zařízení  
jímky, případně je opravovat!! 
 

Faktura za stočné, za období 10/2017 -03/2018, 
bude vystavena na konci měsíce dubna a 
roznesena do domovních schránek. Platbu 
proveďte dle údajů na faktuře, lze zaplatit 
převodem na účet nebo hotově v kanceláři 
obecního úřadu v Rokytně. 
 
 

 
 

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

Citace ze zákona : 
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení § 27 odst. 2 písm. f): 
„Fyzická osoba se jako chovatel dopustí 
přestupku tím, že: 
f) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 
13 odst 1“  
 

Zákon č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních 
komunikacích  a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů 
Ustanovení § 60 odst. 11: 
„Vlastník nebo držitel domácích zvířat je 
povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po 
pozemní komunikaci.“  
 

  Dále žádáme majitele psů, aby si po svých 
psech uklízeli, protože neuklizením výkalů psa 
z veřejného prostranství se dopouštějí také 
přestupku. 
 

Zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
Ustanovení § 47 odst. 1 písm d): 
„Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí 
veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt 
nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá 
povinnost úklidu veřejného prostranství.“  
 

  Upozorňujeme majitele psů, že jejich volné 
pobíhání a znečišťování veřejného prostranství 
budeme ve spolupráci s městskou policií 
trestat. 

 

 
 
 
 
 
 

Hospodaření obce 
Rokytno v roce 2017 

Kanalizace  Bohumileč 

 

Majitelům psů 

 

Kanalizace Rokytno 



  
 

 
 

 Obecní zastupitelstvo na svém únorovém jednání většinou hlasů rozhodlo, že určitou formou 
podpoří domácí kompostování v našich obcích. Ne že by velkoobjemové kontejnery na biologicko-
rozložitelný komunální odpad, jež pořídila obec v minulém roce, nefungovaly. Právě naopak – plní 
se stále více a častěji. Zastupitelé si však položili otázku, zda by nebylo dobré, aby aspoň část 
této organické hmoty, za jejíž odvoz a zpracování platíme jiným a ze které by následně měl 
vzniknout kvalitní humus k obohacení zemědělské půdy, neměla zůstat v našich obcích. 
 I proto nabízí obec svým obyvatelům s trvalým bydlištěm, kteří vůči obci nemají žádné neuhrazené 
závazky, dar na pořízení zahradního kompostéru ve výši 85% jeho pořizovacích nákladů, maximálně 
však 1000 Kč na jednu domácnost. To jaký typ a velikost si pořídí, už záleží na uvážení a 
potřebách každého žadatele. Obec může pouze doporučit nákup kvalitních kompostérů, například dle 
webu: www.chytryvyber.cz/nejlepsi-kompostery/. Zájemci o domácí kompostování se pak mohou více 
dozvědět například na webu: www.kompostuj.cz nebo na www.biom.cz 
 Každý kdo chce příspěvek na zahradní kompostér, musí vyplnit žádost o dar (je umístěna na 
www.rokytno.eu nebo ji lze vyplnit přímo v budově OÚ , doložit účtenku či jiný doklad o nákupu 
kompostéru v letošním roce a také fotografii o umístění kompostéru na pozemku žadatele (tu lze 
poslat i mailem na obecní úřad). Po schválení daru je sepsána s žadatelem darovací smlouva a je mu 
proplacena příslušná částka. 
 Věříme, že Vás tato nabídka obce osloví a že i s pomocí tohoto daru využijete váš kompost na 
vaší zahrádce či ve vašich květináčích, třeba místo kupovaného substrátu. 
                                                                                                                                     Za obecní zastupitelstvo Jiří Malík 

 

 

---------------------------------------                        --------------------------------------------- 

  

 

  Obec Rokytno 

  Rokytno 21 

Ž á d o s t 
o příspěvek na pořízení zahradního kompostéru 

 

dle usnesení zastupitelstva obce Rokytno ze dne  22.2.2018 č. 5/2/2018 :  
„Zastupitelstvo obce schvaluje JEDNORÁZOVÝ příspěvek na zahradní komposter ve výši maximálně 1000 Kč na 
domácnost (maximálně 85 % nákupní ceny ).  Příspěvek bude poskytnut formou darovací smlouvy, na základě 
žádosti a  předložených dokladů. Zastupitelstvo pověřuje podpisem darovací smlouvy starostku obce“. 

 
Fyzická osoba 
Jméno a příjmení: ...................................  

          

RČ: ................... 

    

Trvalý pobyt: .................... 
 

Telefonní  spojení: .................... 
          
Žádám tímto příspěvek  na zahradní kompostér ve výši 85% pořizovacích nákladů, maximálně však 1000 Kč. 
 
Datum nákupu kompostéru :    ......  cena     ....... 

 

Kompostér je umístěn na pozemku p.č    ........    v k.ú  .................... 
 
Přílohy žádosti:  doklad o nákupu  
                           fotodokumentace kompostéru  
 
Obdarovaný se zavazuje, že kompost vzniklý v tomto kompostéru využije pouze na jím obhospodařovaných 
pozemcích (vlastních či pronajatých od obce) a nevyveze jej do obecního kontejneru na bioodpad a to po 
celou dobu životnosti tohoto kompostéru. 
 

Žadatel prohlašuje, že žádost vyplnil pravdivě. 
 

 

Prohlašuji, že nemám vůči obci Rokytno žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky 
na pokutách a místních poplatcích. 

Souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích obce , a zprošťuji pověřené 
pracovníky mlčenlivosti podle § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech obce. 
Dále dávám v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolení s nakládáním s údaji o mé osobě, 
ve věci projednání mé záležitosti, a to jen po dobu nezbytně nutnou k vyřízení této věci. 
 
V Rokytně, dne …………………                                          …………………………………                                                              

                                                                        podpis žadatele 

Podpora domácího kompostování v Rokytně 

 
 

http://www.chytryvyber.cz/nejlepsi-kompostery/
http://www.kompostuj.cz/
http://www.biom.cz/
http://www.rokytno.eu/


 
 
Občanské sdružení Diakonie Broumov  VYHLAŠUJE 
  

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 

Seznam věcí ke sběru ošacení 
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské): 
Použitelné i poškozené  
trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, košile, 
svetry, noční košile, tílka, pyžama, šátky 
Pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené) 
zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, 
šály, halenky, čepice, rukavice, plavky, pásky, 
Domácí textil: 
použitelný i poškozený  
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, 
ubrusy, látky (minimálně 1m2, ne odřezky) 
pouze nepoškozený 
záclony, závěsy 
Drobné elektrické spotřebiče: 
použitelné i poškozené  
rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, … 
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře     
a deky:  
použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze 
s funkčním zipem a čisté 
Obuv: 
pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené   
a zavázané v igelitových taškách, aby se 
neztratily od sebe při manipulaci 
Hračky – plastové, plyšové:  
pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více 
částí (stavebnice, lego, …), tak je potřeba 
dobře zabalit 
Věci, které vzít nemůžeme 
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, 
stany – z ekologických důvodů 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 
transportem znehodnotí, silně znečištěný, 
plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím 
ostatní textilní materiál,nádobí bílé i černé, 
skleničky, porcelán, lyže a lyžáky   

Sbírka se uskuteční : 
             od 16.4.2018 do 24.4.2018 

 

7 – 12  13 - 15,30   PO, ST  do 17 hodin 
v chodbě budovy obecního úřadu v Rokytně. 
 

Děkujeme za Vaši pomoc.  
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
KONTAKTNÍ OSOBA: 
Kovářová Jana tel. : 491524342, 739999112 
Více na www: diakoniebroumov.org 

 
 

 
 
 

Příjmy   Výdaje    

Od občanů 403 851 Kč Popelnice odvoz 303 678 Kč 

EKOKOM 153 563 Kč Kontejnery, ostatní 78 212 Kč 

Ostatní    8.803 Kč Velkoobjemný odpad 34 403 Kč 

  BIO odpad (zeleň) 30 857 Kč 

  Plasty, papír, sklo 243 827 Kč 

  Nebezpečný odpad 12 567 Kč 
 
 

Celkem 
 

566 217 Kč 
 

Celkem 703 544 Kč 

 

 
 
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto dnech 

     v  pondělí   23. dubna 2018 
a    v  pondělí   15. října 2018 
 

 Zastávky v jednotlivých obcích: 
 

Zástava příjezd 15,45 hod. odjezd 16,00 hod. 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Bohumileč příjezd 16,05 hod. odjezd 16,20 hod.  
Stanoviště před hostincem 
 

Rokytno příjezd 16,25 hod. odjezd 16,55 hod.                             
Stanoviště za obecním úřadem 
 

Drahoš příjezd 17,00 hod odjezd  17,15 hod. 
Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, 
olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových 
hmot, léky, teploměry. 
Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze                 
od občanů. 

 
 

Pneumatiky se nesbírají!! 

 

Občané Rokytna mají možnost pneumatiky 
odevzdat celoročně bezplatně, po telefonické 
domluvě se starostkou.  
 

Dále můžete po celý rok dávat: 

 

Elektroodpad - vysloužilé elektrospotřebiče  
  do prostoru za obecním úřadem v Rokytně 
(ledničky, pračky, sporáky, televize, 
počítače, a další domácí elektrospotřebiče 

  a do kontejneru v budově obecního úřadu        
v Rokytně (menší kusy – telefony, feny, 
žehličky a pod)  
 

Úsporné kontaktní zářivky a výbojky a baterie 
do kontejneru v budově obecního úřadu   
v Rokytně.  
 

 

 
 

Daruji kočárek šedorůžové barvy trojkombinace 
s vybavením. Více info na telefonu 605829398. 
 

Prodám hnědou cestovní postýlku, téměř 
nepoužívanou. Možno vidět, cena dohodou. 
608455199. 
 

Věnuji pestrobarevný korálkový závěs, délka 
145 cm, šířka 88 cm.   Tel. č.: 777 028 601 
 

Prodám kočárek Symphony Classic. Je velký, 
prostorný v dobrém stavu. Potah hnědo béžový  
s velkými koly, bílá konstrukce. Ke kočárku je 
sportovní sedačka zabalená v originál obalu, 
taška, rukávníky, nepropustná podložka, síťka, 
pláštěnka, pumpička. Používán 8 měsíců, po 
jednom dítěti zakoupený 3.5.2016. Cena 11000 
Kč. V případě zájmu je možné poslat foto. 
Kontakt: mmr.krpatovi@centrum.cz,  
tel. 739077873. 
 

Máte doma něco přebytečného? 
Nebo naopak něco sháníte?  
Pak je tu pro vás Inzerce Rokytno! 
Stačí jen zavolat nebo napsat na některý            
z uvedených kontaktů a inzerát bude zveřejněn       
v Rokytenských novinách a také bude vyvěšen        
na místních informačních tabulích. 
Kontakt: 
inzerce.rokytno@seznam.cz  
                      p.Schejbalová 608 455 199 
urad@rokytno.eu    
              Obecní úřad  Rokytno 466 989 128 

 

Sběr pro Diakonii 
 
 

Svoz nebezpečných odpadů 

Inzerce  ROKYTNO   

Likvidace odpadů v roce 2017 

http://3.5.2016.po/
mailto:mmr.krpatovi@centrum.cz
mailto:inzerce.rokytno@seznam.cz


                 Základní škola  a        
             mateřská škola        

             Rokytno,                  
             okres Pardubice 

 

 

Střípky z naší školy 
 

Vážení přátelé, 

touto cestou chci vás - ať jste rodiče, 
prarodiče či jiní příbuzní nebo se teprve    
na rodičovství připravujete – pozvat         
na poslední dvě z šesti přednášek spojených 
s besedou. 
Raduji se z toho, že Vám můžeme nabídnout 
opravdové lahůdky. Tak na kdy si máte zajistit 
maximálně dvě hodiny času? 

ÚTERÝ 17. 4. od 16:15 hodin v naší mateřské 
škole. Přijede k nám paní PETRA KOUCKÁ - 
psycholožka, matka tří dětí, autorka knih 
(Uvolněné rodičovství, Zdravý rozum           
ve výchově, Výchova láskou) s bohatou 
publikační činností (časopisy Rodina a škola, 
Děti a my, Psychologie dnes, její články 
naleznete i na serveru Psychologie.cz, portálu 
Šance dětem). Více se dozvíte na stránkách 
www.skupinyprorodice.cz  Budeme se zamýšlet 
nad tématy jak vychovávat s rozumem a citem, 
kolik našeho času a pozornosti děti potřebují 
atd.  

Úterý 22. 5. od 16:45 hod. se společně 
s lektorkami budeme zamýšlet nad tím, Jak 
najít klíč k tomu, aby dítě spolupracovalo. 
Budeme hledat odpovědi na otázky -V čem 
spočívá náš největší vliv, díky kterému bude 
naše dítě chtít spolupracovat? Proč dítě 
neposlouchá? Proč nám někdy moudré poučky a 
strategie, jak s dítětem vyjít, nefungují? 
Prostě budeme se společně zamýšlet a snažit se 
porozumět tomu, co je pro výchovu dítěte 
klíčové. Načerpáme inspiraci, jak to uvést    
do každodenní praxe. Lektorky nás seznámíme 
s poznatky přístupu AHA rodičovství a podělí 
se o zkušenosti s dětmi v roli rodiče, 
prarodiče, speciálního pedagoga i terapeuta. 
Lektorují: Mgr. Jaroslava Budíková Absolventka 
PF v Hradci Králové, učila na ZŠ i ZvŠ,  
externí vyučující na PF UK. Absolvovala 
výcviky v oblasti psychoterapie (SUR, 
psychosyntéza, metoda Cesta). Lektorka RWCT, 
programu  J. Prekopové – Škola lásky v rodině. 
Působí v pedagogicko-psychologické poradně 
jako speciální pedagožka s dlouholetou praxí a 
zkušenostmi s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Lektorka kurzů       
pro rodiče a pedagogy, spoluautorka knihy     
o předškolácích. Má 2 děti a 4 vnoučata.    
Linda Malenovská, Absolventka výcviku metody 
Cesta od Brandon Bays (emoční terapie) a 
akreditovaného výcviku Vědomý kouč. Má 
6tiletou praxi jako akreditovaný terapeut 
metody Cesta. Je iniciátorkou a propagátorkou 
projektu AHA rodičovství, lektorka přednášek a 
seminářů. Má 2 děti, David (2006) a Sára 
(2009) 

Více informací na www.aharodicovstvi.cz, 
www.lindamalenovska.cz 

 Na semináři bude možné zakoupit knihu       
a audioknihu AHA rodičovství a AHA 
rodičovství – Sourozenci. 
Vážení a milí, využijme této příležitosti. 
Dostáváme možnost setkávat se se zajímavými 
lidmi, specialisty i se sebou navzájem.      
A jistě budete souhlasit s úslovím, že 
sdílená starost - poloviční starost, sdílená 
radost - dvojnásobná radost. Je dobré si i 
uvědomit, že vzdělávání je v dnešní době 
velmi drahé a Vám se dostává zcela zdarma, 
neboť jsme projektem Zvýšení a zlepšení 
kvality výuky na ZŠ a MŠ Rokytno vstoupili 
do Operačního programu Výzkum, vývoj         
a vzdělávání, který nám umožňuje přednášky, 
besedy pro vás financovat. 

 Zápis dětí do prvního ročníku naší 
základní školy se uskuteční ve čtvrtek      
19. 04. 2018 od 14 do 16 hodin v budově ZŠ. 
Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní 
docházky, přinesou k zápisu doporučení 
Pedagogicko-psychologické poradny nebo       
ze Speciálního pedagogického centra společně 
s doporučením odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Více o zápise         
na htp://skola-rokytno.webnode.cz 

 Zápis do mateřské školy proběhne        
ve čtvrtek 10. 05. 2018. Na našich stránkách 
najdete kritéria přijetí a další potřebné 
informace. 

Doporučujeme na našich stránkách u ZŠ, MŠ, ŠD 
sledovat foto 2017/2018. Budete mít možnost 
seznámit se s děním ve škole a spatřit vaše 
děti v akci.  

Střípky ze ŠD 

Čím jsme žili ve ŠD v měsíci únoru 

 

Únor ve ŠD byl ve znamení masek, maškarního 
reje, masopustních tradic. Víte, že jsme si 
usmažili boží milosti? Chutnaly všem. 
Zajímavé bylo vyprávění o tradičních maskách, 
které nesměly v masopustním průvodu chybět. 
Na našem maškarním karnevalu jsme byli 
k nepoznání. Pomohly tomu i malůvky          
na obličeji. Tolik zvířátek a strašidel 
pohromadě se jen tak nevidí. 
Do činnosti ŠD se také promítla OLYMPIÁDA.  
Na rozdíl od té světové se na naší olympiádě 
stali vítězi všichni. Dozvěděli jsme se, že i 
hendikepovaní mají svou olympiádu. My jsme si 
vyzkoušeli psaní ústy, hokej bez použití 
nohou, sluchovou orientaci, navlékání korálků 
poslepu…  Ve školní družině i to prostě 
užíváme. 
 

Poděkování 

 

Touto cestou děkuji paní Radce Shánělové, 
která společně s tlumočníkem pro naše žáky 
připravila besedu na téma: Jak slyší 
neslyšící. Zajímavé šlo ruku v ruce 
s užitečným. Dostali jsme příležitost více 
pochopit a porozumět. Máme k sobě o kousek 
blíž.  
Fotodokumentaci z dění ve škole naleznete    
na našich webových stránkách. Podívejte se, 
uvidíte vaše děti v akci v prostředí MŠ, ŠD   
i ZŠ. 
                          Olga Brousilová   

http://www.skupinyprorodice.cz/
http://www.aharodicovstvi.cz/
http://www.lindamalenovska.cz/


 
 
 
  

  ... a jaro už je zase tady. Čím jsme starší 
či dřívěji narození, více se těšíme, že bude 
tepleji, více sluníčka a tak podobně, zkrátka 
hezky. 
Zmizí šedivá jednotvárnost a začne se 
objevovat první jarní kvítí. Nakukujeme  i    
do  cizích zahrádek a usilovně si vzpomínáme, 
jak se to které kvítí jmenuje, co tam právě 
vykvetlo. Moc radosti bych asi neudělal panu 
řídícímu Vosáhlovi a jeho snaze naučit nás 
vědět a umět pojmenovat, to po čem šlapeme. 
Jako první začínají vykvétat zlatá sluníčka 
podbělu a žlutý talovín. Bělozelené zvonečky 
sněženek pozná každý, často vykukují 
z podsněhu. 
Modré ladoňky a ladoničky vystrkují půvabné 
zvonečky z různých zákoutích skalek. Žluté a 
modré krokusy připomínající tvarem podzimní 
ocúny, tvarem květu krátce zazáří na holých 
záhonech v jarním slunci. Už krátce           
po vánocích vykvetla zelenobílá čemeřice. 
Jarní sluníčko popotáhne jehnědy lísek, aby 
mohly vyprášit pyl do větru k opylení. A co 
teprve kočičky. 
Pozlacené květy pylem jsou první potravou   
pro včely. Přimlouvám se proto: nelámejte je 
zbytečně při jarních procházkách přírodou. 
Jsou nadmíru potřebné a užitečné. 
Z podzimu se v  trávníku krčí  skromné 
sedmikrásky a když se trochu víc  oteplí 
zlatožlutělesklé orseje. Snad se při procházce 
v mokrém příkopě poblíž rybníka podaří objevit 
blatouchy i petrklíče a jinou, méně nápadnou 
zelenou drobotinu, která přežila zimu a snaží 
se o své místo na slunci. A když se projdeme 
jižním okrajem lesa, překvapí krásou 
jaterníky, sasanky i nevonící fialky. Jsou 
bohužel čím dál vzácnější. 
Za zmínku stojí i plané macešky. Z nich bylo 
vyšlechtěno usilovnou prací zahradníků celé to 
barevné spektrum a velikostí krásných macešek 
zahradních. Zdobí především hroby a veřejná 
prostranství. A to od zimy až do konce května. 
Doporučuji navštívit zahradní centra, kde je 
soustředěna ta jarní krása barevných květů 
petrklíčů, narcisů a dalších druhů. Zkrátka je 
na co se dívat a z čeho vybírat. A i malý 
dárek potěší přátele květem nejen letos i 
opakovaným kvetením napřesrok a dále. 
Když se hlouběji zamyslíte nad děním 
v přírodě, pak musíte uznat, že je to 
každoročně opakující se zázrak a stojí se 
snažit o zachování do budoucna. 
A co takhle pampelišky: Vzpomínám na příhodu 
z bývalého zaměstnání, jako chemik, v Rybitví. 
Vyráběli jsme tehdy verzálovou žluť a měli 
potíže s dodržováním barevné standartní 
stálosti odstínu. Jeden starší pan mistr pan 
Bříza na poradě pravil: Páni inženýři, 
koukněte na Pánaboha – trochu vody, sluníčka a 
povětří a vysekne vám pampelišky unizono 
žluté, jedna báseň – no jedna jako druhá a vy 
se tady snažíte a PRD! Každá šarže jiná. Co vy 
na to? A šli jsme do kolen. 
 
 
 

A tak vám přeji, co nejvíc radosti z té jarní 
přehlídky krásy. To tempo, jak se rychle 
z jara mění příroda je obdivuhodné a co je 
důležité – je to zcela zadarmo, bez akčních 
slev a když se toho dožijeme, bude to i 
napřesrok. 
Přeji hezké velikonoce.   
                              František Zajíc 
 

 
 
 
 
 
 

   Plán práce na rok 2018 máme Okresní radou 
mládeže, při OSH Pardubice, schválen. První 
letošní hasičské soutěžení bylo 20.ledna 
v Pardubicích, Hasičský šestiboj. Za SDH 
Rokytno soutěžila tři družstva – 2x mladší 
žáci (umístili se na 4. a 5. místě) a 1x 
starší žáci (umístili se na 7. místě). Soutěž 
pro přípravky v Kostěnicích proběhla 
12.února. Do Kostěnic jeli soutěžit naši 
nejmenší - Filip Dostál, Filip Jarinkovič, 
Kuba Šlemr, Pavlínka Horáková, Pepa Branda a 
Vojta Janda. Dne 17.února jsme byli obhájit 
naše znalosti v Břehách u Přelouče, kde 11 
dětí splnilo „Odznaky odborností“, 2x 
kronikáře (Anička Tučková, Pavlínka Bidlová), 
2x preventistu (Adélka Barešová, Tomáš 
Bidlo), 3x strojníka (Karlíková Zuzanka, 
Karlík Tobas, Filip Vrbata), 2x cvičitele 
(David Tancoš, Matěj Vrbata) a 2x malé 
hasičátko (Filip Dostál, Filip Jarinkovič).  
Branný závod „Rokytenská míle“ odstartuje dne 
14.4.2018 u Obecního úřadu v Rokytně. Všichni 
jste srdečně zváni, přijďte podpořit naše 
nejmenší. 
Letošní rok nás opět čeká jarní a podzimní 
hasičské soustředění. Na letní tábor plný 
překvapení pojedeme od 11.8.-18.8.2018 opět 
do „RS Radost“, Nová Ves u Světlé           
nad Sázavou.  
Během celého roku nás s dětmi čeká mnoho 
společných chvil, jak při soutěžích, tak při 
volnočasových aktivitách. Děkuji dětem,      
že mají chuť soutěžit a učit se novému, 
děkuji rodičům za podporu a hlavně naším 
vedoucím, Pepovi, Aničce a Romanovi. Velké 
dík patří také všem, kteří nás jakkoliv 
podporují. Děkuji. 
                    Vrbatová Petra st. 
 

                                                          

 
 
 
 
 
    V tříkrálové sbírce v obci Rokytno              
     se v roce 2018 vybralo 17 483 Kč. 
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