
                                                                                                        

                                                                                                           

                                                                                                         Březen 2019                                                                        

  

                                 

                              Zveme Vás  na  

                                                                „Velikonoční    tvoření“ 
                                          v sobotu 6. dubna 2019  od 13 hodin  

                                  v hospodě U Pitrů v  Rokytně. 
 

                                                        Při jď t e  s i  v yr ob i t  ve l ik on očn í  dek or ac i  k  os la vě  ja r a .   

                                                     Mám e pro  Vá s  p ř ip ra ven  ma te r iá l ,   zd ar ma i  k  za k oup ení ,  

                                                     na vý r obu  ja rn í ch  a  v e l i ko noč n í ch  de kor ac í .  

 
 

 
 

 

 

 

30.3.2019  Turnaj ve stolním tenisu 

6.4.2019  Velikonoční tvoření 

13.4.2019  Rokytenská míle 

15.4.2019  Sběr nebezpečného odpadu 

25.4.2019  Sběr velkoobjemného odpadu 

27.4.2019  Čarodějnice v Rokytně 

  30.4.2019  Čarodějnice v Bohumilči 

  30.4.2019  Čarodějnice v Drahoši 

30.4.2019  Čarodějnice v Zástavě 

 22.5.2019 
15.6.2019 

 
 

Výlet důchodců 
Sraz rodáků v Rokytně 

28.9.2019  Rokytenský věnec 

  (soutěž hasičů v požárním útoku)  

21.10.2019  Sběr nebezpečného odpadu 

24.10.2019  Sběr velkoobjemného odpadu 
 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 15.6.2019 budeme v obci Rokytno,          
na hřišti za obecním úřadem, pořádat „Sraz 
rodáků a přátel obce“. Budou pozváni rodáci 
Bohumilče, Drahoše, Rokytna a Zástavy. 
Děkuji Vám všem, kteří jste vyplnili 
dotazník ohledně doručovacích adres Vašich 
blízkých, kteří zde již nebydlí. Vám všem 
bude doručena pozvánka, do každého domu 
v našich obcích, i Vámi sděleným adresátům. 
Na tento den bude připraven bohatý program. 
Zavzpomínáme si na uplynulých 25 let, 
v našich obcích, kdy byl naposledy 
organizován sraz rodáků obce Rokytno. 
Program Vám bude doručen zároveň 
s pozvánkou do Vašich domovních schránek. 
                         Petra Vrbatová  
 
 

 

AKCE, KTERÉ SE BUDOU 

KONAT V LETOŠNÍM ROCE 
 

 RODÁCI 



 
 
 
 

 
Při pohledu do kalendáře si uvědomuji, jak ten čas 
neuvěřitelně letí. Všichni se těšíme na teplo, 
sluníčko, barvy jara a léta. 
I v letošním roce máme naplánováno mnoho práce. 
V místní části Bohumileč zadáme vyprojektování 
chodníků a odvodnění silnice. Provedeme nové 
oplocení dětského hřiště. V místní části Drahoš pro 
naše nejmenší ustavíme herní prvky. V místní části 
Zástava máme vypracovanou studii na vybudování 
rybníčku. Jeho realizaci musíme ještě konzultovat 
s občany a projektanty. V obci Rokytno po vydání 
stavebního povolení vybudujeme chodníky podél 
silnice II/298. Zadáme k vypracování studii, 
ohledně vestavby v domě č.p.146 a stavby hasičárny. 
Nutná je výměna střešní krytiny na budově obecního 
úřadu. V suchém rybníku bychom chtěli vybudovat 
naučnou stezku. Mimo těchto investic budeme 
opravovat místní komunikace a udržovat zeleň 
v našich obcích. Prioritou nás všech, zaměstnanců 
obecního úřadu je, aby se nám všem, v našich obcích 
co nejlépe žilo. 
V letošním roce nás čekají důležité projekty, které 
zasáhnou do našich životů-stavba D35, příprava 
stavby-propojení silnic D35 s R35 a pozemkové 
úpravy. Stavba D35 bude zahájena první týden 
v květnu. Pevně věřím, že nám tyto tři projekty 
budou pěkně navazovat a nebudou vznikat zbytečné 
problémy. 
Moc si vážím spolupráce našich spolků MS Rokytno a 
SDH Rokytno. V roce 2019 budeme mít opět spoustu 
kulturních a společenských akcí, které nám pomůžou 
zajistit dobrovolní hasiči a myslivci. Oba spolky 
se zúčastňují brigád pro obec. 
Děkuji všem zaměstnancům obecního úřadu a všem 
občanům, kteří nám pomáhají s údržbou našich 
obecních prostor. Děkuji za vstřícnost,  za kladný, 
ale i záporný názor. Přeji Vám klidné a pohodové 
prožití svátků jara, pozitivní mysl a úsměv          
na tváři. Těším se na společné setkání na našich 
kulturních a společenských akcí. 

 

 

 

 

 

 

Výpis   usnesení  ze  zasedání zastupitelstva  

obce Rokytno 12/2018 konaného dne 20. 12. 

2018 

 
1.   Obecní zastupitelstvo schvaluje program 

zasedání. 
2.   Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 

p. R. Izáka a p. J. Richterovou. 
3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 

rady za poslední období. 
4.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

hospodaření obce k 30.11. 2018. 
5. A. Obecní zastupitelstvo  schvaluje   plán    
   financování obnovy vodovodů a kanalizací   
   B. Obecní zastupitelstvo schvaluje zřízení  

fondu obnovy na kanalizaci Bohumileč. 
6.    Obecní zastupitelstvo schvaluje „Darovací 

smlouvu-finanční dar“, ve výši 10 000,-Kč, 

Oblastní charitě Pardubice, V Ráji 732, 530 
02 Pardubice. Finanční dar je schválen pro 
účel - podpora domácí hospicové péče Oblastní 
charity Pardubice. K zajištění výkonů lékaře, 
psychoterapeuta, vrchní sestry a sociálního 
pracovníka domácí hospicové péče. 

7. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr, 
prodej pozemku p.č.7/2 v k.ú.Rokytno o výměře 
70 m2, za cenu 35,-Kč za m2, žádost si podali 
manželé L a M R. Jedná se o dlouhodobě 
zaplocený pozemek.  

   B. Obecní zastupitelstvo schvaluje změnu 
usnesení č. 2/7/2018 ze dne 30.7.2018, nové   
znění usnesení: Obecní zastupitelstvo 
schvaluje nákup  dílu „a“ o výměře 1187 m2, 
který vznikl z pozemku p.č.1115/3 k.ú.Rokytno 
dle geometrického plánu č. 722-146/2018, 
vypracovaného f. Geovap, spol.s.r.o. 
(171/2018). Kupní cena je 100,-Kč za m2, 
celková cena je 118700,-Kč. Prodávajícími 
jsou Zbudil Zdeněk a Zbudilová Alena.  
Správní poplatek (návrh na vklad) a 
geometrický plán zaplatí kupující. 

   C. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
žádosti o prodej pozemku p.č.1076/11 
v k.ú.Rokytno.  

8.   Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové   
opatření č. 10/2018 k 20. 12. 2018.    

       Příjmy celkem:            280 454,- Kč. 
       Výdaje celkem:            280 454,- Kč.  
       Saldo hospodaření:              0,- Kč.      

            Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek 
Svazku obcí Rokytno-Chvojenec ve výši 26250 
Kč.  

   Obecní zastupitelstvo pověřuje účetní obce 
Rokytno p. Marcelu Kamenickou provedením 
případné rozpočtové  změny v závislosti       
na přijatých dotacích, darech, daňových 
výnosech a přesunu v rámci paragrafu a 
položek do 31.12.2018.  

9.    Obecní zastupitelstvo schvaluje plán 
účetních odpisů Obce Rokytno na rok 2019. 

10.  Obecní zastupitelstvo schvaluje 
„Střednědobý výhled rozpočtu obce Rokytno    
na  roky 2020-2021“. 

11. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet 
obce Rokytno na rok 2019.  

   Závazné ukazatele: 

Daňové příjmy 12 953 900,- Kč 

Nedaňové příjmy  1 605 300,- Kč 

Kapitálové příjmy    214 000,- Kč 

Dotace , transfery    251 200,- Kč 

PŘÍJMY CELKEM 15 024 400,- Kč 

Běžné výdaje   9 819 700,- Kč 

Kapitálové výdaje  4 574 300,- Kč 

VÝDAJE CELKEM 14 394 000,- Kč 

Saldo hospodaření    630 400,- Kč 

FINANCOVÁNÍ   

splátky úvěrů    630 400,- Kč 
 

    B. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet  
sociálního fondu obce Rokytno    na rok 2019.     

             Příděl do fondu      70 000 Kč 
             Výdaje fondu         70 000 Kč  
    C. Obecní zastupitelstvo schvaluje 

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

 

O čem se jednalo 

 

Slovo starostky 



12. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Plán 
inventur“ k 31.12.2018 stanovený starostkou 
Petrou Vrbatovou. 

13. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek   
č. 11 ke smlouvě o dílo č.1150/2009 a dodatek   
č. 10 ke smlouvě o dílo č. O- Rokytno/2009“,  
uzavřených podle §536 a násl. zákona č. 513/91 
Sb. Jedná se o ceník prací a služeb                
pro kalendářní rok 2019 a rozsah a obsah 
poskytovaných služeb f. SmP-Odpady a.s., Hůrka 
1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice.  

14. Obecní zastupitelstvo schvaluje upravená 
„Pravidla pro pronájem pozemků ve vlastnictví  
Obce Rokytno pro zahrádky, drobnou zemědělskou 
a chovatelskou činnost a zábor pozemků  pro jiné 
účely. Pravidla byla upravena v čl.2 - Cena a 
doba pronájmu.  

15. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 
s f. Precioz-soft s.r.o. ohledně umístění   
chránící trubky pro položení optického kabelu 
pro elektronický přenos dat.  

16. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
vypracování a předání „Zadání územní studie-  
lokalita Z27 a Z28. O vypracování studie 
požádali p. O.Starý (PRIMAKLIMA Pardubice 
s.r.o.) a p. J.Kašpar (vlastník pozemků).      
Oba žadatelé dle ustanovení §30 odst.4 
stavebního zákona zajistí zpracování územní  
studie na vlastní náklady.  

17. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční 
dar a „Smlouvu o poskytnutí finančního daru“,   
p. P.Málkovi,  ohledně příspěvku na pořízení 
kanalizační přípojky k domu v Rokytně č.p.198, 
která byla vybudovaná v roce 2011. 

18. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně možného čerpání dotací         
na vypracování „Strategického plánu rozvoje 
obce“. Doporučeno na jednání OZ v lednu. 

19. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Žádost o finanční pomoc“, pro VL z Českého 
Krumlova. V minulosti jsme v našich obcích 
sbírali pro VL plastová víčka, která mu byla 
předána. Doporučeno na jednání OZ v lednu. 

20. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
neustálý nepořádek na obecních pozemcích       
p.č. 1123/1, 691/71, 691/31, 687, 1184/9,       
vše v k. ú. Rokytno, panem Hlásným Pavlem.    
Panu Hlásnému bude doručena výzva, ohledně 
vyklizení těchto pozemků. V případě 
neuposlechnutí budou pozemky vyklizeny firmou na 
náklady p. P. Hlásného.  

21. Obecní zastupitelstvo bere, opětovně,      
na vědomí zaplocené a zastavěné obecní pozemky 
p.č. 73/3, 1123/112, 1123/151, 1123/28 vše v k. 
ú. Rokytno, p. M. Svědirohem. Panu Svědirohovi 
bude doručena výzva, ohledně odklizení odpadu  
na p.p.č.73/2 v k. ú. Rokytno a ohledně 
odvodnění střechy, kde   voda stéká na pozemek 
p.č.73/2 v k.ú. Rokytno.  
 
 

Výpis   usnesení  ze  zasedání zastupitelstva  

obce Rokytno 1/2019 konaného dne 24. 1. 2019 
 

1.    Obecní zastupitelstvo schvaluje doplněný 
program zasedání o bod č 20. – Smlouva             
o  zřízení věcného břemene. 

2.   Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. R. Buldru a p. J. Malíka. 

3.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 

rady za poslední období. Jedná se o jednání 
ze dne 10.1.2019.  

4.   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, ke schvalování a 
podepisování darovací smlouvy, starostku 
obce. 

5.  Obecní zastupitelstvo schvaluje dar - nákup 
notebooku -  ve výši 20 000,-Kč.  

6. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1/2019 k 24. 1. 2019.              

   Příjmy celkem:      40 000,- Kč. 
   Výdaje celkem:      40 000,- Kč.    
   Saldo hospodaření:       0,- Kč.            
  B.  Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku 

obce k samostatnému schvalování a  provádění 
rozpočtových opatření, která nemění závazné 
ukazatele původně schváleného rozpočtu. Pokud   
dojde ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu 
obce, musí být schváleno zastupitelstvem 
obce. 

7.    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Hospodaření obce Rokytno za rok 2018“, stav 
peněžních prostředků na účtech k 31.12.2018 a 
úvěry obce k 31.12.2018. 

8.    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Předběžnou veřejnosprávní kontrolu Zš a Mš 
Rokytno, okres Pardubice“.  

9.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí plán 
kulturních akcí v obci Rokytno a souhlasí, 
aby se  dne 15.6.2019 konal „Sraz rodáků a 
přátel obce“. 

10.  Obecní zastupitelstvo souhlasí, že 
„Strategický plán rozvoje obce“, bude 
vypracován zastupiteli obce Rokytno,          
po konzultaci s občany a podnikateli obce 
Rokytno.  

11.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Výkaz Městské policie Sezemice“, za IV. 
čtvrtletí roku 2018.    

12.  Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku p.č.7/2 v k.ú.Rokytno o výměře 70 m2, 
za cenu 35,-Kč za m2, žádost si podali L a MR. 
Záměr prodeje pozemku byl schválen, usnesením 
č.7A/12/2018, na zasedání OZ dne 20.12.2018. 
Jedná se o dlouhodobě zaplocený pozemek. 
Správní poplatek (návrh na vklad) zaplatí 
kupující. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 
128/2000 Sb.   Vyvěšeno: 8. 1. 2019  Sejmuto: 
24. 1. 2019  

13.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zájem 
zhotovitelů stavby D35 o pronájem obecních 
pozemků.  

14.  Obecní zastupitelstvo diskutovalo ohledně 
vestavby domu č.p.146 v Rokytně. Návrhem    
byla výstavba bytů nebo zřízení mateřské 
školy. Doporučeno na další jednání OZ. 

15. Obecní zastupitelstvo schvaluje výměnu 
hasičských vrat k hasičské zbrojnici 
v Rokytně, z důvodu plánovaného nákupu 
požárního vozidla, které je vyšší než 
stávající vozidlo, firmou LOMAX. Stávající 
vrata budou demontována a vyměněna              
za stávající vrata k hasičské zbrojnici 
v Bohumilči. Zednické práce budou provedeny 
svépomocí hasiči, materiál bude zakoupen 
obcí. 



16. Obecní zastupitelstvo dlouze diskutovalo 
ohledně „Požárního vozidla“ a bere na vědomí   
informace členů JPO V a SDH Rokytno ohledně 
nákupu požárního vozidla. Doporučeno na další  
jednání OZ. 

17. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o 
zřízení věcného břemene“. Jedná se o   uložení 
plynárenského zařízení STL plynovodní přípojka 
pro RD na p.p.č. 686/70, číslo stavby 9900094335 
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a 
vytyčovacích bodů, v celkové délce 9.73 m. Číslo 
smlouvy je 9900094335/1/2019. 

18. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Výpověď z pronájmu domu č.p.4 v Rokytně – 
Hospoda U Pitrů, ke dni 31.3.2019. Výpověď podal 
p. Václav Leder, Rokytno č.p.8. 

19. Obecní zastupitelstvo souhlasí, že obec 
Rokytno daruje na Obecní ples palivové dříví    
(6 prm) a poukázky do prodejny 
„Elektorworld“ (3000,-Kč, 2000,-Kč a 1000,-Kč).  

20. Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem 
palivového dříví, z obecních lesů. Žádosti      o 
prodej dříví budou přijímány na obecním úřadu 
v Rokytně. Jednotlivým zájemcům bude prodáno   
max. 9 prm. Prodej a ceny byly konzultovány s 
OLH. Letáček s nabídkou a cenami bude přílohou 
zápisu. 

21. Obecní zastupitelstvo dlouze diskutovalo o 
„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť“. 
Námitky, které byly předloženy, občany a hosty, 
na zasedání OZ, jsou přílohou tohoto zápisu. Dne 
29.1.2019 bude veřejné ústní jednání ohledně 
„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-
Býšť“ v Holicích.Obecní zastupitelstvo souhlasí 
s předáním „Námitek ke stavbě - Propojení silnic 
D35 a I/35 Rokytno-Býšť“ na veřejném zasedání 
dne 29.1.2019, Městskému úřadu Holice, Odbor 
životního prostředí a stavební úřad. 

22. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
stížnosti od občanů, ohledně volného pobíhání 
psů. Volné pobíhání psů a znečišťování veřejného 
prostranství budeme trestat ve spolupráci 
s městskou policií. 

 
 

Výpis   usnesení  ze  zasedání zastupitelstva  obce 

Rokytno   2/2019 konaného dne 24. 1. 2019 
 
1.   Obecní zastupitelstvo schvaluje program 

zasedání. Za ověřovatele zápisu volí               
p. A. Ledera a p. R. Izáka. 

2.  A. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 
„Hasičského automobilu-cisternová 
stříkačka“ Volvo FL 6-14. 

   B. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Kupní 
smlouvu“, kde předmětem koupě je „Hasičský 
automobil-cisternová automobilová stříkačka“, 
Volvo FL 6-14, za cenu 1 150 000,- Kč včetně 
DPH. 

 

 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 

obce Rokytno  3/2019 konaného dne 8.2.2019 

 
1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
program zasedání. 

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

3.    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období.Jedná se      
o jednání ze dne 14.2.2019.  

4.    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
žádost MS Rokytno ohledně finančního 
příspěvku na nákup kachňat a souhlasí, že 
příspěvek bude schválen na základě „Smlouvy 
o poskytnutí finančního daru na pořízení 
kachňat“, která bude, po nákupu kachňat, 
schválena na jednání OZ. 

5.    Obecní zastupitelstvo schvaluje připojení 
obce Rokytno k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“, vyvěšením vlajky dne 10. 3. 2019 
u obecního úřadu.  

6.   Obecní zastupitelstvo souhlasí 
s vypracovaným „Dotazníkem pro občany obce 
Rokytno“, který bude roznesen do domovních 
schránek.       

7.    Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr 
prodeje pozemku p.č.154/30 v k. ú. Rokytno. 

8.    Obecní zastupitelstvo schvaluje, že 
kulturní program dne 15.6.2019  „Sraz rodáků  
a přátel obce“, nám zajistí, FASTAGENCY – 
UMĚLECKÁ A PRODUKČNÍ AGENTURA, dle předběžné 
nabídky. 

9.    Obecní zastupitelstvo souhlasí s „Cenovou 
nabídkou“, na zakrytování spodních částí  
vitrín. Cenová nabídka je k nahlédnutí       
na obecním úřadu v Rokytně. 

10. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu 
o dílo - Vypracování projektové dokumentace 
- Výstavba chodníků podél II/298 v centrální 
části obce Rokytno“. Projektovou dokumentace 
vypracuje p. Ing. Tomáš Rak, IČO 74156178.  

     B. Obecní zastupitelstvo souhlasí 
s výstavbou chodníků podél II/298 v centrální 
části obce Rokytno a o požádání o finanční 
dotaci z 6. Výzvy MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY-
IROP-DOPRAVA-II. 

11.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně vybudování lesního parku   
v „Suchém rybníku“, v Rokytně.   

12.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně Zš a Mš Rokytno, okres  
Pardubice.  

13.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně p.p.č.686/30 v k.ú. 
Rokytno.   

14.  Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání 
územní studie „Rokytno-lokalita Z27 a Z28“, 
v k.ú. Rokytno. Obec Rokytno bude zadavatelem 
vypracování územní studie.      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 Z27 a Z28, pan 
Jakub Kašpar, Rokytno č.p.120, 533 04 
Sezemice.   

15.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
plánované odvodnění silnice II/298        přes 
pozemek p.č.1123/112 v k. ú. Rokytno. 

16. Obecní zastupitelstvo souhlasí 
s vypracování projektové studie, návrhu 
vestavby bytů do půdních prostor domu č.p.146 
v Rokytně. Studii vypracuje projektantka ing. 
Ivana Horáková. 

17. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že 
komunální odpad v měsíci březnu, budou SmP 
odpady a.s., vyvážet na známku roku 2018.    
Od  1.4.2019 bude vývoz na známku roku 2019. 



    

18. Obecní zastupitelstvo souhlasí s odměnou 
pro členy kulturní komise, kteří nejsou 
odměňováni měsíční odměnou a občany, kteří budou 
plnohodnotně pomáhat při přípravě a organizaci 
společenských akcí v obci Rokytno. Odměnou bude 
poukázka do OD ve výši 400,-Kč   za každou akci.  

19. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že 
nabídka k pronájmu Hostince „U Pitrů“ v Rokytně 
je vyvěšena na vývěskách obce Rokytno. 

20. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, 
informace ohledně plánované údržby 
odvodňovacích příkopů v obci Rokytno a 
Bohumileč.  

21. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, 
žádost občanů místní části Drahoš, ohledně 
vývozu komunálního odpadu - vývoz popele. 

22. Obecní zastupitelstvo souhlasí 
s vypracování projektové studie, ohledně návrhu 
hasičské zbrojnice. Studii vypracuje 
projektantka ing. Ivana Horáková. 

23. Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním 
žádosti o investiční dotaci na zakoupení 
hasičského automobilu na přepravu osob          
pro potřeby místní JSDH.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Výbor Svazu českých důchodců v Rokytně            
ve složení, Jan Kopřiva, Ladislav Filouš, Josef 
Kubizňák a Ladislav Kašpar v letech 1991-1992, 
přišli na myšlenku, zachytit obraz naší vesnice, 
Rokytno, ve snímcích. “Tož, vážený a milý 
spoluobčane, až někdy Tvůj zrak zabloudí          
do listů této kroniky, přijmi náš vzdálený 
pozdrav“, cituji…..  
V roce 2000 byla obec Bohumileč také zachycena 
rukou fotografa a byla vypracována kronika, 
fotografií domů, paní Zdeňkou Přibylovou. 
V roce 2019, v měsíci květnu, kdy se nám 
zazelenají naše obce, bychom chtěli jednotlivé 
domy vyfotografovat a opět doplnit kroniku 
fotografií našich obcí, Bohumilče, Drahoše, 
Rokytna a Zástavy. 

 
 
 
 
 
 
 

Oznamujeme majitelům volně pobíhajících psů, že 
tím, že jim pes uteče se dopouštějí přestupku proti 
zákonu a mohou být za to potrestáni.  
Dále žádáme majitele psů, aby si po svých psech 
uklízeli, protože neuklizením výkalů psa z 
veřejného prostranství se dopouštějí také 
přestupku.  
Volné pobíhání psů a znečišťování veřejného 
prostranství budeme řešit ve spolupráci 
s městskou policicí! 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotodokumentační 
 kronika obce 

Majitelům  psů 



 
 
 
 

         Připomínáme   občanům,  že poplatek 
  za popelnice   a   poplatek za psy je třeba 

zaplatit do  31.3.2019. 
 

Po zaplacení poplatku za objednanou nádobu bude 
majiteli nemovitosti vydána známka, kterou si 
nalepí na popelnici. 
Popelnice se známkami na rok 2018 budou vyváženy 
pouze do konce března. V dubnu 2019 již nebudou 
popelnice bez nových známek vyváženy.  
Připomínáme těm, kteří popelnice zaplatili, ale 
známky si nevyzvedli. Je třeba si známky osobně 
vyzvednout a nebo domluvit jejich předání. 
 

Poplatky  lze  zaplatit  takto: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu     
   v Rokytně v úředních hodinách  
2. příkazem k úhradě 
    Číslo účtu 43-3686410277 / 0100 (VS číslo domu) 
 

Vše o poplatcích je na našich stránkách 
www.rokytno.eu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto dnech 

     v  pondělí   15. dubna 2019 

 a    v  pondělí   21. října 2019 

 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. 

 

 
 

 

Pneumatiky se nesbírají!! 
 

 
 

 

 
Kontejnery na velkoobjemný odpad budou 
přistaveny v obci Rokytno  
                24. 4.2019 od 8 do 20 hodin 
             a  24.10.2019 od 8 do 20 hodin. 
 

Stanoviště kontejnerů: 
v Rokytně je za základní školou. 
v Bohumilči je u hospody. 
 

Do kontejnerů na velkoobjemný odpad patří 
pouze odpad, který se svým rozměrem nevejde 
do popelnice např.  starý nábytek, koberce, 
podlahové krytiny (PVC, lino) 
Do kontejneru nepatří odpad, který se svým 
rozměrem vejde do popelnice, elektroodpad, 
nebezpečný odpad, pneumatiky a stavební 
materiál (cihly, trubky, obaly od materiálu 
apod.)  
 

Dále lze tento velkoobjemný odpad  odvézt  
- na sběrný dvůr do Dražkovic.  
  Provozní  doba  sběrného  dvoru   je                   
  PO – PA  6.30 – 15.00 , ve středu do 17 hodin.  
- do Sezemic do firmy FLOR s.r.o.,   
  která se nachází po levé straně před 
sezemickým rybníkem.  Otvírací doba je pondělí - 
pátek  od 7.00 do 15.30 hodin. tel. 777743039. 
Celkem  můžete  odvézt  maximálně  200 kg 
velkoobjemného  odpadu na osobu a rok.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBÍRÁME: 
Veškeré oděvy dámské, pánské, dětské – 
nepoškozené a s fungujícími zipy 
Obuv – nepoškozená(zavázaná v igelitové tašce) 
Kabelky, batohy (nepoškozené, s funkčními zipy) 
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – 
čisté i mírně poškozené,  
Přikrývky, polštáře a deky (pouze péřové) 
Záclony, závěsy – nepoškozené 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 
odřezky a zbytky látek) 
Knihy 
Menší elektrospotřebiče – mohou být i 
nefunkční 
( vše musí být dobře zabalené ) 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
znečištěný a vlhký textil 
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce 
nábytek, jízdní kola, kočárky 
lyže, lyžáky 
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

od 27.5.2019 do 4.6.2019  
7-12, 13-15,30 PO,ST do 17 hodin 
v chodbě budovy obecního úřadu v Rokytně 

 

Děkujeme za Vaši pomoc.  
           Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

Velkoobjemný odpad 
nebezpečných odpadů 

 

HC Rokytno 

 
 

Svoz nebezpečných odpadů 

 

Likvidace odpadů v roce 2018 

 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov 

VYHLAŠUJE 
 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

Poplatek za popelnice a psy  

http://www.rokytno.eu/


 
 
 

 

 

                                                    
 
Co je to strategický plán rozvoje obce?  

 

Strategický plán je jedním ze základních 
dokumentů územně samosprávného celku. Vychází    
ze současného stavu veřejných a soukromých 
aktivit demografického, ekonomického, sociálního, 
kulturního a ekologického charakteru. Zahrnuje 
pohled na obec jako celek i na jednotlivé sféry 
života. Usiluje o vytvoření rovnováhy mezi vizí a 
realitou. Měl by být živým dokumentem, který 
vyjadřuje potřeby obce, akceptuje její podmínky a 
je schopen aktualizace. Je to tedy pracovní 
materiál, který může být podle potřeb doplňován 
a upravován. Smyslem tohoto plánu je umožnit 
zastupitelstvu (a nejen tomu dnešnímu) obce 
rozhodovat s vědomím širší koncepce, vytvářet 
prostředí nejen pro spolupráci jednotlivých 
subjektů, které v obci jsou ale i pro aktivní 
zapojení veřejnosti do dění v obci. Pomáhá tedy 
orientovat samosprávu obce na základní směry obce 
bez ohledu na její momentální složení a také 
podnikatelské sféře orientovat se v záměrech a 
směřování obce. Dobře vytvořený plán představuje 
také významný dokument v procesu hospodárného 
využívání jak vlastních zdrojů, tak v hledání 
finančních pobídek z veřejných prostředků EU, 
České republiky, Pardubického kraje a dalších 
jako je MAS Region Kunětické hory o.s. apod. Tyto 
programy se připravují na období 4 až 7 let. 
Považuji za velmi důležité využít Vaše názory 
na to, jaká by měla naše obec být. Žádám Vás proto 
o vyplnění dotazníku, který vám bude vhozen do 
Vašich domovních schránek. Vámi poskytnuté údaje 
budou vyhodnoceny, projednány na veřejném 
zasedání a poslouží jako podklad pro zpracování 
Strategického plánu rozvoje obce. 
Dotazník prosím odevzdejte do poštovní schránky 
na Obecním úřadu v Rokytně, popřípadě do obecních 
schránek v Drahoši (kulturní dům), Bohumilči 
(hasičárna) a Zástavě (autobusová zastávka). 

 v případě poškození dotazníku si lze nový 
vyžádat na OÚ nebo vytisknout z webových stránek 
obce 
Za Vaši spolupráci předem děkuji. 
                          Vrbatová Petra 
 
 
 
 
 
 
 

Obec Rokytno   nabízí   k pronájmu budovu   

hospody „U Pitrů“  v  Rokytně   čp. 4 . 

 

Nabídky  na  pronájem  mohou  být  doručeny 

osobně  na  Obecní úřad  v  Rokytně,  poštou   

na adresu: Obecní úřad Rokytno, PSČ 533 04,  

nebo elektronicky  ( urad@rokytno.eu ) . 

Bližší informace budou podány na Obecním 

úřadě v Rokytně  tel. 466989128, 602435122. 
 
 
 

 
 

Obec Rokytno nabízí na prodej proschlé palivové dříví 

k okamžité spotřebě. V nabídce jsou tyto druhy dřeva a 

cena je  za 1 prm včetně DPH a dopravy do 3 km. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Objednávky lze zaslat emailem nebo poštou             

na Obecní úřad v Rokytně ( urad@rokytno.eu). 
 

 
 
 

 
 

    
 
Poptávám hlídání dětí 0-4 roky v Rokytně.  
Cena dohodou. Tel: 606680314. 

Prodám palivové dřevo DUB v kulatině pořezaný   
na metrové kusy. Cena 1.100,-/prm.  Dubové 
řezivo, fošny, hranoly různých rozměrů a 
délky. Cena po dohodě. Mohu zajistit i 
dovoz.        Jan Veselý, Zástava Telefon: 
605143405 

 
Máte doma něco přebytečného? 
Nebo naopak něco sháníte?  
Pak je tu pro vás Inzerce Rokytno! 
Stačí jen zavolat nebo napsat a inzerát bude 
zveřejněn v Rokytenských novinách a také bude 
vyvěšen na místních informačních tabulích. 
 
Kontakt: 
urad@rokytno.eu                       

     Obecní úřad  Rokytno 466 989 128 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

V tříkrálové sbírce v obci Rokytno 

se v roce 2019 vybralo 20 685 Kč. 

 
www.pardubice.charita.cz 
V Ráji 732, 530 02 Pardubice 

    E-mail: info@charitapardubice

 

Strategický plán          
rozvoje obce 

Prodej dřeva 

Inzerce  ROKYTNO   

Tříkrálová sbírka 

Pronájem hospody 

mailto:urad@rokytno.eu
mailto:urad@rokytno.eu
http://www.pardubice.charita.cz/
mailto:info@charitapardubice


 

                                                      

                      

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

 

 

 

 

 
 

 
Pořádáním maškarního plesu jsme zakončili hokejovou 
sezónu. Jelikož ohlasy ohledně plesu byly vesměs 
pozitivní, budu pokládat akci za zdařilou. Hudba 
hrála skvěle a přišel i dostatečný počet masek. 
Ceny byly rozdány a chci poděkovat všem, kteří se 
zúčastnili. A teď k již zmiňovanému hokeji.          
V Třebechovické hokejové lize jsme se umístili      
na třetím místě. Výsledek by to nebyl špatný, pokud 
by se soutěže nezúčastnily pouze čtyři týmy.  

 

Pořadí po skončení soutěže bylo následující. 
 

1. Lípa nad Orlicí 
2. Skalka 
3. Rokytno 
4. Max hokej 
 

Bohužel musím přiznat, že moje představa byla 
taková, že bychom měli bojovat o první místo, ale 
jak už to ve sportu bývá ne vždy je to podle 
představ. Naopak mám radost z toho, že se našim 
hráčům podařilo dosáhnout na první místa             
ve statistikách ligy. 
nejlepší brankář  
(nejméně obdržených gólů) Vavřina Lukáš 
nejlepší střelec  
(nejvíc vstřelených gólů 16) Slavík Josef 
Chtěl bych také poděkovat fanouškům, kteří v různém 
počtu navštěvovali naše utkání a podíleli se i       
na pořádání maškarního plesu.  
                za HC Rokytno Leder Václav   

 

 

 
 

INZERCE 

 
 

 
 

 
 
Závěrem každého roku SDH Rokytno pořádá „VÝROČNÍ 
VALNOU HROMADU“, kde dobrovolní hasiči a členové 
JPO V prezentují svou práci v uplynulém roce. 
Děkuji Aničce Vrbatové, která připravila 
prezentaci dětí, kde připomněla jejich celoroční 
aktivitu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 12.1. jsme si pronajali led 
v Třebechovicích. Bruslení jsme si užili. 
V sobotu 26.1. jsme jeli soutěžit do Pardubic na 
„Hasičský šestiboj“. Soutěžila tři družstva z 
Rokytna. Mladší A vybojovalo 4 místo, mladší B 
15. místo a starší žáci 3. místo. V sobotu 16.2. 
odjely děti plnit do Břehů u Přelouče odznaky 
odbornosti - Pepa Branda, Filip Jarinkovič a 
Tomáš Sháněl. O týden déle jely děti plnit 
odznaky odbornosti do Ostřetína - Pavlínka 
Horáková, Nelinka Hypská a Vojta Janda. Dne 2.3. 
jsme jeli do Kostěnic na „Kostěnické hrátky“, 
kde soutěžili naši nejmenší – Pavlínka Horáková, 
Nelinka Hypská, Anetka Šupová, Pepa Branda, 
Vojta Janda a Filip Dostál.  

 
V zimním období trénujeme v tělocvičně a už se 
všichni těšíme, až budeme běhat venku na hřišti. 
V měsíci březnu si vedoucí mládeže obhájili své 
znalosti, kdy se zúčastnili školení vedoucích 
mládeže a na závěr složili odborné zkoušky.  
Dne 13.4.2019 SDH Rokytno pořádá branný závod 
„Rokytenská míle“. Je to první branný závod 
v roce, kdy se každoročně, v Rokytně, sjíždí 
družstva mladých hasičů. Součástí tohoto závodu 
je i branný závod dorostenců. Přijďte podpořit 
naše mladé hasiče! 
Letní tábor SDH Rokytno pořádá od 3.8.-10.8.2019 
v RS Radost-Světlá nad Sázavou. Tímto bych ráda 
pozvala děti, které by si s námi chtěly užít 
letní indiánskou stezku. 
Upřímně děkuji všem, kteří se hasičině věnují a 
pomáhají nám.                                                                                                                                 

                            Vrbatová Petra st.  
 
 

 
 
 

Mladí hasiči 

HC Rokytno 



 
  
 
 
 
 

Tak už jste to paní slyšela? Neříkejte, copak zas 
vyvedli naši nejvyšší? 
Ale kdepak, ti by na to nestačili. Tak povídejte a 
nenapínejte mně. A jestlipak už jste nasadila husu, 
svatého Valentýna už bylo a byl nejvyšší čas.       
To jste mně moc nepotěšila. Velikonoce budou letos 
sice trochu později, ale bez těch zlatých housátek 
to není ono. A jaro se v rámci toho oteplování 
kvapem blíží a my zas budeme opožděný za Evropou, 
co my s tím jenom provedeme? Jen se nebojte, von 
to ten bača /Ovčáček/ nějak okecá a je to v ažuru. 
To mně spadl kámen ze srdce, že nebude ostudy pytel 
a řečí se zaostáváním za rozjetou Evropou. Hlavně, 
že po zimě zase vesele svítí sluníčko a to je hnedka 
jiný pohled na svět. 
Vždyť už mě z toho všeho bolela hlava, jako střep 
a chřipajzna ne a ne povolit. To bude jiný 
pokoukáničko, než furt čučet na ty ksichty v bedně. 
Samá šminka a nic opravdického. Už se těším         
na zahrádku a že mě přejdou ty protivný revma.      
Já jsem se vám nemohla na tom gauči ani pořádně 
hnout. No a ta housata si třeba přimyslíme a přitom 
zavzpomínáme na mládí.   A nebudem muset ani chodit 
na kopřivy, stejně by to byla samá chemie a mohly 
by třeba po ní i chcípnout a to by byla škoda. 
A už jste si všimla, jak se protáhly jehnědy a 
kvetou kočičky a konečně vylítly i včely. A až toho 
rozkvete víc, to potom bude opravdické jaro jak se 
patří. Už ta zima byla nějak moc dlouhá a na horách 
tolik sněhu, že to prý ani pamětníci nepamatujou. 
Ještě že tady v Polabí to není tak hrozný. Hlavně 
aby pak nepřišli zmrzlíci a neudělali přes všecko 
šmytec, už se to kolikrát stalo i brambory nám       
v nati zmrzly a bylo i po ovoci. To víte, když 
kvete trní – zima se vrní, ještě že tu máme to 
oteplení, tak by to mohlo pomoct. Něco špatnýho    
na něco dobrý.   A nikdy nemůže být tak špatně, aby 
nemohlo být ještě hůř. Už aby ty slepice se trochu 
polepšily, dyk voni ty potvory moc nenesou a ty 
vejce z Polska to není vono. Vždyť to nemá ani 
pořádnou barvu a kdo ví, co do toho namíchávaj.    
Já mám šest slepic a když je pustím do zahrady,   
to stojí za vidění, ty žloutky, to je úplně jiný 
kafe, žádná nedomrlátka ze supermarketu. A víte, 
že ani ty velikonoce nejsou, to co bývalo za mlada. 
Mládež neumí uplést ani tu pomlázku, musí jim       
to děda udělat. A ani o ty kraslice není zájem.    
To štamprli, to je jiný a tak abys koledníka hledal 
s lucernou. Snad ještě ta mrňata dokážou člověka 
potěšit a to prý jsou velikonoce hlavními svátky   
v roce. To by mládež koukala, co bylo, když jsme 
byly mladé?! Sousedko, na ty regma zabírá kaštanový 
mazání, mě to moc pomohlo, taky jsem se nemohla 
hnout a pak to bylo o moc lepší, já vám příště 
trochu přinesu a zkuste to taky až pokvetou 
kaštany, tak hrst květů přelejte ve sklenici 
slivovicí a pak tím mažte kolena a klouby a ta 
bolest určitě přestane a hlavně užívejte sluníčko 
a jaro, to víte, mladší už nebudem. 
 
                               František Zajíc 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Závěrečná zpráva o činnosti místní organizace 
Svazu důchodců ČR v Rokytně o Pardubice          
pro výroční členskou schůzi dne 8.2.2019. 
text: K událostem, které nepotěší, patří zprávy 
o odchodu na věčnost našich přátel, našich 
členů. V minulém roce to byly p.Květa Čermáková 
a Marie Jeníková a před týdnem p.Věra Jiroutová. 
Zbývá nám na ně už jenom vzpomínání. Jak už to 
v životě bývá, každý máme ten pomyslný řetěz 
života různě dlouhý, ale končí vždy a každému    
z nás. 
Uplynulý rok byl bohatý na události – zejména 
politické. Dočkali jsme se konečně rozumné 
valorizace důchodů. Ale neradujme se příliš. 
S novým rokem přišlo i citelné zdražení. 
Elektřina, plyn, voda, potraviny, léky a mnoho 
dalších věcí o neopominutelné %. Z pozitivních 
věcí je sleva pro seniory v dopravě. Takže suma 
sumárum nula od nuly pojde a můžeme se těšit na 
valorizaci další. 
Došlo i k poklesu poměru průměrné mzdy             
ku průměrné penzi. Podotýkám, že více jak 
polovina důchodců nedosahuje ani této částky, 
která je ve sdělovacích mediích vyčítavě 
prezentována. Kam mizí finance ve velkém 
nechávám na úvaze každého z nás. 
Inflace neutěšeně roste a tzv. tržní 
hospodářství se vytrvale mění na trhlé              
ze řetězu. Toliko reálný pohled na stav 
důchodcovské peněženky i po valorizaci průběžně. 
Loni v květnu jsme spolu s Obecním úřadem 
uspořádali poznávací zájezd do Telče. Na další 
už nedošlo z mnoha důvodů. Naši členové se 
aktivně účastní ve spolku Pohoda a SPOZ. 
Veřejná knihovna pod vedením p.Trojanové slouží 
bez závad ke spokojenosti malých i velkých 
čtenářů už několik desítek let. Dokonce místo 
telefonní budky přibyla před Jednotou 
samoobslužná knihobudka. Jinak spolupráce         
s Obecním úřadem je, dík p.starostce p.Petře 
Vrbatové i p.Kamenické a dalším, vzorná. Účast 
na akcích pořádaných OÚ je samozřejmostí- jsme 
na vesnici a ta naše žije bez zbytečných řečí. 
Z fyzických aktivit neznám nikoho, kdo by trpěl 
dlouhou chvíli a byl bez práce. Zahrádky i okolí 
svědčí o vztahu našich obyvatel k obci. O všecko 
se každý musí postarat sám a to je to nejlepší 
způsob využití tzv. volnočasových aktivit. Žádné 
courání po slevách v supermarketech se nekoná. 
Domníval jsem se, že éra zbytečného klábosení a 
schůzování pro nás minula – bohužel jsem se 
mýlil. Těšíme se spoustě slov a slibů, zvláště 
od politiků, ale skutek se někam ztratil. Že se 
máme líp, tak jen díky technickému pokroku, ale 
ne spravedlivější dělbě výsledků práce. 
Pro letošek bychom rádi uskutečnili alespoň 
jeden poznávací výlet. Pokud se podaří zajistit 
osvětové přednášky z vlastních zdrojů či zábavní 
program v rozumné cenové relaci pak i to.        
Dle nabídky. V ostatních činnostech budeme 
pokračovat jako dosud. Výzva pro nové penzisty: 
Přijďte mezi nás a doplňte tak místa po odešlých. 
Přineste nové nápady a náměty pro pokračování. 
Budeme se těšit na nové tváře a elán.  
                             František Zajíc 

Příspěvek čtenáře Svaz důchodců Rokytno 



 

 

 
 
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se 
stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším 
případě i postiženým) nějaké události, která 
ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo 
bezpečnost. V tomto článku Vám nabízíme několik 
rad, jak se zachovat, kdy je třeba přivolat pomoc. 
Měli byste vědět, že v České republice existuje 
několik telefonních čísel tísňového volání, na 
která je možné mimořádnou událost ohlásit. V 
povědomí se nám asi vybaví čísla 150, 155, 158, 
možná i 112 a 156. 
Jak si ale zapamatovat, které složce IZS patří 
které číslo? Úplně jednoduše: 
 

poslední číslice u hasičů je „0“ – představte si 
ji jako stočenou hadici k hašení nebo rybník. 
Poslední číslice u záchranky je „5“ – lze si ji 
vybavit jako invalidní vozík.  
A konečně poslední číslice u policie je „8“ – 
připomíná policejní pouta. 
Ale jak si zapamatovat 112? Na to existuje také 
velice jednoduchá pomůcka: 1+1=2. 
 

V každém případě jde o čas. Aby byla daná událost 
vyřízena co nejrychleji, doporučujeme volat na 
složku, která má k této situaci nejblíže. 
V opačném případě dochází ke zbytečné časové 
prodlevě. 
Pro co nejrychlejší vyřízení dané události 
doporučujeme volat na složku IZS, která má k dané 
situaci nejblíže. 
 

150 Hasiči požár, výbuch, živelní pohroma, 
únik nebezpečných látek, technické havárie, 
dopravní nehody, vyprošťování osob atd. 

155 Zdravotnická záchranná služba – 
náhlé ohrožení života nebo zdraví osob. 

158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé 
osoby, dopravní nehoda, nález podezřelého 
předmětu (nevybuchlá munice…) atd. 

156 Městská (obecní) policie  
vandalismus, drobná kriminalita, špatné 
parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního 
klidu atd. 

112 Jednotné evropské číslo tísňového 
volání 
– vždy při závažnějších mimořádných událostech 
a potřebujete-li pomoc více složek IZS (např. 
dopravní nehody). Tato linka je zvláštní i tím, 
že obsluhující operátoři hovoří i běžnými 
světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský 
záchranný sbor ČR. 

 

 

 
 

 
 
Jak správně nahlásit událost? 
Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro 
své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od 
požáru nebo místa nehody)! Uklidněte se, 
zorientujte se v okolí (operátor bude chtít vědět 
kde se přesně událost stala). Během hovoru se 
snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně. 
Operátor je profesionál, který ví, proč se Vás na 
některé údaje ptá. Proto mu odpovídejte přesně a 
nesnažte se jej překřikovat. 
 

Operátorovi nahlaste: 
 

CO SE STALO? 
 

■ popis události, rozsah, počet postižených nebo 
ohrožených osob, např.: „Požár bytu v domě, jsou 
tam lidé…., dům má 2 patra“. 
 

KDE SE TO STALO? 
 

■ pokud možno přesná adresa nebo popis místa 
události, např.: „V Brně-Líšni na Vlkově 
ulici číslo 90“. (vzhledem ke shodným názvům 
ulic v mnoha obcích ČR je nutné uvádět i název 
obce, ve které se nacházíte, popř.i okres!). Pokud 
se jedná o mimořádnou událost mimo obec, nahlaste, 
mezi kterými obcemi se událost nachází, případně 
ke které z nich je místo události blíž. 
 

KDO VOLÁ? 
 

■ jméno volajícího, např.: „Jmenuji se Leona 
Bauerová“. Vaše telefonní číslo se operátorovi 
zobrazuje, buďte ale připravení jej na vyzvání 
sdělit. 
Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další 
dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. 
Je velmi důležité neblokovat Váš telefon dalšími 
hovory např. s příbuznými.       S jejich 
informováním počkejte po příjezdu složek IZS. 
Bude- li Vaše linka obsazena, operátor se 
nedovolá, bude-li od Vás potřebovat ještě další 
údaje. 
 

Zneužití tísňových linek 
 

Zneužití tísňových linek je trestným činem. Díky 
moderní technologii lze volajícího dohledat, 
zablokovat telefon, případně uložit pokutu za 
zneužití tísňové linky. Český telekomunikační 
úřad může za takové volání uložit pokutu ve výši 
200 000 Kč (§ 33 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích). 
  Linky tísňového volání  jsou zřízeny  pouze pro 
přijetí stavu nouze. Záchranáři, kteří jsou 
vázáni na řešení neexistujících událostí, mohou 
chybět jinde! 
 
 

Na  všechna  čísla  lze  volat  24 hodin  denně.   Linky jsou pro volajícího bezplatné       
a  dá se na ně volat i z  mobilních telefonů bez kreditu. 
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