
R o k y t e n s k é 
n o  v  i  n y 

                                                                                                

                                                                                                            
 

                                                                                                           z á ř í  2019 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

OBEC      ROKYTNO     Vás zve na 

 

„URŠULOVINY“ 

 

s  Uršulou  Klukovou   a  Šimonem   Pečenkou 

 

 

 

Kde:       Hostinec U Pitrů Rokytno 

Kdy:       23.10.2019 od 17.30 hodin 

 

Vstupenky jsou  k vyzvednutí zdarma 

na Obecním úřadu v Rokytně 

v úředních hodinách. 

 

Pro občany Bohumilče, Drahoše a Zástavy 

nabízíme po telefonické dohodě dopravu 

obecním autem do Rokytna a zpět. 

 

Další informace na obecním úřadu v Rokytně. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS . 

 
 

 

 
 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

 

 

 



 
 
Vážení spoluobčané, 
mé psaní začnu tím, co obec v současné době 
nejvíce trápí. Nejaktuálnějším tématem, 
posledních měsíců, je stavba D35. Nikdo z nás 
netušil, co vše tato stavba pro nás bude znamenat, 
kolik starostí, nepříjemností a velké obavy         
o naše zdraví a bezpečí, náš majetek, jak 
soukromý, tak obecní. Neustále komunikuji se 
zhotovitelem a investorem již zmiňované stavby, 
kdy společně musíme eliminovat dopad této stavby 
D35, na život nás všech!   
Do Vašich domovních schránek byl, v měsíci dubnu, 
vhozen dotazník, ohledně vypracování 
„Strategického plánu rozvoje obce“. Vámi 
poskytnuté informace jsme zpracovali. 
Z  Bohumilče se nám vrátilo 43 vyplněných 
dotazníků, z Drahoše se nám vrátil 1 vyplněný 
dotazník, z Rokytna se nám vrátilo 125 vyplněných 
dotazníků a ze Zástavy 5 vyplněných dotazníků. 
Za vrácené dotazníky děkujeme. Informace získané 
z dotazníků použijeme při zpracování 
Strategického plánu obce Rokytno. 
Je pro mě důležité poděkovat Vám za Vaše názory 
a připomínky, ať kladné či záporné.     
                                                    Petra Vrbatová                

 
 
 
 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva obce Rokytno  
dne 27.6.2019 

 
1.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 

rady za poslední období. 

2.   Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní 

závěrku obce Rokytno sestavenou k 31.12.2018,  

dle protokolu o schvalování účetní závěrky za 

rok 2018, který je přílohou tohoto usnesení. 

3.   Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný 

účet obce Rokytno sestavený k 31.12.2018 a  

vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením 

obce Rokytno bez výhrad. 

4.   Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí 

neinvestiční dotace ve výši 110000,- Kč od 

Pardubického kraje  a „ Smlouvu o poskytnutí 

dotace z programu obnovy venkova“ evidenční 

číslo OŽPZ/19/22770 na opravu místních 

komunikací.  

5.   Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí 

dotace ve výši 10000,- Kč od Pardubického kraje 

z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře 

hejtmana na  realizaci Srazu rodáků a přátel 

obce dne 15.června 2019 v Rokytně a „Smlouvu o 

poskytnutí dotace č. KH/19/22261“ 

6.   Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o 

poskytnutí finančního daru Obci Rokytno ve výši 

5000 Kč firmou Maxsvitant s.r.o.  

7.  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové       

   opatření č. 3/2018 k 27. 6. 2019.              

    Příjmy celkem:     716830,- Kč. 

    Výdaje celkem:     716830,- Kč.    

 

8.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace 

Městské Policie Sezemice.  

9.   Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání projektu 

„Nástavba objektu čp. 146 Rokytno -     

zjednodušená studie pro využití podkroví na byty“ 

dle cenové nabídky paní Ivany Horákové. 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání 

projektu „Zázemí pro JPO Rokytno  - zjednodušená 

studie “ – dům čp. 21 dle cenové nabídky paní 

Ivany Horákové. 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje dar a  

„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.   Rozpočtové 

opatření bude schváleno na zasedání OZ v září. 

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytování 

služeb“, s firmou Urbicus s.r.o. Brno. IČO 019 71 

140 k mobilní aplikaci a administrační rozhraní 

„Česká obec“. Smlouva a rozpočtové opatření bude 

schváleno na zasedání OZ v září. 

13. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem 

koncepce řešení územní studie pro lokality Z27 a 

Z28 a nesouhlasí s navrhovaným řešením. Prověří 

se případná úprava III. etapy  Územní studie  

lokality Z 27.  

14.  Obecní zastupitelstvo souhlasí s výzvou 

k podání nabídek na akci „ Výměna střešní krytiny 

na domě čp. 21 – budově obecního úřadu v Rokytně“. 

15. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o 

poskytnutí finančního daru“, Mysliveckému spolku 

Rokytno.  Finanční dar ve výši 14.000,- Kč bude 

použit na činnost spolku. 

    B. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar 

ve výši 16.445,-  Kč Mysliveckému spolku Rokytno  

a „Smlouvu o poskytnutí finančního daru“, 

Mysliveckému spolku Rokytno.  Finanční dar ve 

výši 16.445,- Kč bude použit na pořízení kachňat. 

    C. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 

opatření č. 4/2018 k 27. 6. 2019.              

   Příjmy celkem:         0,- Kč. 

   Výdaje celkem:      1500,- Kč.    

   Saldo hospodaření: -1500,- Kč            

   Financování:   

    zapojení přebytku hospodaření  1500,- Kč.   

16.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí protokol       

o výsledku veřejnoprávní kontroly kontrolního 

výboru obce Rokytno, ze dne 29.5.2018. 

17. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci  

ohledně dotací na „hospodaření s dešťovou vodou“. 

18. Obecní zastupitelstvo schvaluje vytvoření 

nového pracovního místa pro zaměstnance na údržbu 

obce.  

19. Obecní zastupitelstvo neschvaluje  

„Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace“   

Krajské knihovně v Pardubicích.  

 

 

Slovo starostky 



Zasedání zastupitelstva obce Rokytno 

dne 20. 8. 2019 
 

1. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje zadávací 

podmínky pro výběr zhotovitele zakázky LESNÍ  

PARK, zadavatelem zakázky je Obec Rokytno, 

Rokytno č.p.21, 53304, IČO. 00274178. 

   B. Obecní zastupitelstvo jmenuje členy do 

komise na výběr dodavatele zakázky LESNÍ  PARK, 

k otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek:  Vrbatová Petra,  Fousek Jiří,    

   Blažek Václav 

   Náhradníci:  Malík Jiří,  Leder Aleš,  

   Petrásek Václav. 

2.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace, zástupců f. FRISCHBETON, s.r.o, 
ohledně plánovanému umístění vysoce mobilní 
betonárky KAISER. Doporučeno na jednání OZ 
v září. 

 

Zasedání zastupitelstva obce Rokytno                                         

dne 8. 9. 2019 
 

1.   Obecní zastupitelstvo povoluje Základní 

škole a mateřské Rokytno, okres Pardubice pro 

školní rok 2019/2020 výjimku z nejnižšího 

počtu žáků stanoveného zákonem č.561/2004 

Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a příslušnými 

prováděcími právními předpisy s tím, že uhradí 

zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a 

to nad výši stanovenou krajským normativem. 

Předpokládaný počet žáků ve školním roce 

2019/2020 bude 40. 

2.   Obecní zastupitelstvo souhlasí, že záměr 

„Umístění vysoce mobilní betonárky“, je nutné 

posoudit podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí. 

 

 

 

 

 
 

Obec Rokytno využívá užitečnou pomůcku pro 
vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění 
v obci Rokytno o důležitých informacích, 
uzavírkách, poruchách, povinnostech plateb 
apod. Zkrátka aplikaci Česká Obec stačí 
nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android 
nebo iPhone) spustit a vyhledat „Rokytno“. 
Potom už vám budou automaticky chodit 
upozornění a nové informace přímo                
do oznamovací lišty telefonu. 

   Aplikaci Česká Obec stahujte buď          
  přes GooglePlay    nebo App Store 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

K provozu kanalizace připomínáme, že V případě 
poruchy čerpadla v šachtě, či jiné závadě je 
odběratel povinen neprodleně upozornit Obecní 
úřad v Rokytně nebo volat na telefonní čísla  
pana Petra Macha telefon 606 720 825,  
kancelář OÚ telefon  466 989 128,  
nebo paní Petry Vrbatové telefon 602 435 122.        
 
Oznamujeme, že v Rokytně nově opravuje jímky pan 
Petr Mach, telefon 606 720 825. 
 
Majitel nemovitosti nemá oprávnění A NESMÍ 
zasahovat do zařízení jímky, případně je 
opravovat.  
Svazek Obcí Rokytno-Chvojenec oznamuje, že 
průběžně bude ve všech domácnostech prováděna 
kontrola jímek a napojení. 
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že vypouštění 
odpadních vod se řídí provozními podmínkami.      
Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody 
z domácnosti, ne dešťová voda, vody z různých 
jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor           
na ubrousky, vlhčené ubrousky, hygienické 
potřeby, hadry a podobné předměty, do kanalizace 
nepatří a 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 majitele nemovitostí, které jsou takto 
napojeny, aby si připojení k jímce opravili.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provoz kanalizace 

 

Mobilní aplikace 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ceskaobec
https://itunes.apple.com/cz/app/ceska-obec/id1027734504?mt=8


 
 
 

 
 
Dne 15.6.2019  se konal, za obecním úřadem v 
Rokytně, „Sraz rodáků a přátel obce“, po 25 
letech. Taktéž v tento den proběhl křest 
Bohumilečského rybníku po rekonstrukci. 
Rekonstrukci provedlo Rybniční hospodářství 
s.r.o., Adolf Vondrka, Lázně Bohdaneč. 
     Na tento den jsme rozeslali cca 180 pozvánek 
našim rodákům a do každé domovní schránky 
(Bohumileč, Drahoš, Rokytno a Zástava), byla 
vhozena pozvánka, na tento slavnostní den. 
Setkání našich rodáků bylo velice srdečné. 
     Sraz rodáků a přátel obce jsme zahájili 
s Ing., MBA Romanem Línkem - prvním náměstkem 
hejtmana zodpovědného za investice, majetek a 
kulturu, kdy jsme přivítali Vás všechny, kteří 
jste si s námi přišli užít slavnostní sobotní 
odpoledne. Nejprve si naše srdíčka získali žáci 
Základní a mateřské školy Rokytno, kteří se nám 
představili svým vystoupením. Poté se svojí 
ukázkou vystoupili naši nejmenší hasiči z SDH 
Rokytno. Celý den, nás programem provázeli Martin 
a Jirka z hudební skupiny Alibi, kteří nám také 
s Luckou a Věrkou zazpívali. Hula- hop show 
předvedl Patrik Jandejsek. Zdravicí nás pozdravil 
JUDr. Miroslav Antl. Třešinkou na dortu bylo 
vystoupení Stanislava Hložka a Heidy Janků.         
V pozdních hodinách jsme shlédli Fireshow. 
     Během odpoledne jsme si mohli prohlédnout 
Výstavu ze života a historie obce, Základní a 
mateřskou školu Rokytno, Výstavu modelů autíček, 
prezentaci SDH Rokytno a prezentaci Mysliveckého 
spolku Rokytno. 
     Občerstvení nám úspěšně zajistili nájemci 
Hostince U Pitrů, manželé Flégrovi. 
     K této příležitosti jsme vydali pamětní 
publikaci, která je dokumentem historického 
vývoje a stavu pro současníky i pro naše potomky. 
Tento krásný slunečný den jsme se mohli sejít 
díky lidem, kteří byli ochotni tuto krásnou akci 
zrealizovat. Je pro mě důležité poděkovat p. 
Marcele Kamenické, která mnoho času věnovala 
přípravě Pamětní publikace. Děkuji zaměstnancům 
obce, kteří se spolupodíleli na přípravách 
Výstavy ze života a historie obce a sobotního  
slavnostního odpoledne. Děkuji zaměstnancům 
Základní a mateřské školy v Rokytně, s p. 
ředitelkou Mgr. Olgou Brousilovou, za přípravu 
vystoupení dětí. Děkuji SDH Rokytno a 
Mysliveckému spolku Rokytno za jejich prezentaci. 
Děkuji Vám všem rodákům a přátelům našich obcí 
Bohumileč, Drahoš, Rokytno a Zástava, kteří jste 
se zúčastnili za Vaši účast, dne 15.6.2019, kdy 
se konal, za obecním úřadem v Rokytně „Sraz 
rodáků a přátel obce“. 
                         Petra Vrbatová 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

K setkání  rodáků a přátel obce byla připravena 
v zasedací místnosti obecního úřadu v Rokytně 
výstava o obci. 
Výstavu ještě můžete navštívit v úředních 
hodinách na Obecním úřadu v Rokytně.                     
Vystaveny jsou i fotokroniky domů obce, kde 
jsou fotografie domů v Rokytně a Drahoši 
z roku 1991 a roku 2019. (Bohumileč 2000 a 
2019, Zástava 2019) Text k domům je pouze 
z roku, kdy kronika vznikla. 
U domů, kde od roku vzniku kroniky proběhly 
větší změny, bychom chtěli společně s majiteli 
doplnit nové údaje. Proto, kdyby jste chtěli 
něco ke svému domu napsat, dejte nám vědět. 
 
       Možná nevíte, že na stránkách 
https://www.youtube.com    jsou  umístěna     
i historická  videa z obce Rokytno  a to 
JZD Rokytno 1981, 1982, 1983, 1984,  
oslavy  100.let hasičů v Rokytně 1982 a 
oslavy 135.let hasičů v Rokytně 2017.  
Videa jsou umístěna v albu pana Jaroslava 
Stradiota  a  vytvořili  je pan Jaroslav 
Stradiot ml. a  pan Jaroslav Stradiot st. 
z materiálů natočených filmovou kamerou. 
 
 
 

       

 

 

 

 

 Kdo má zájem o publikaci vydanou k setkání 
rodáků,  může si pro ni přijít na Obecní úřad 
v Rokytně, nebo si domluvit předání na 
telefonu 466989128, 602435122 nebo emailem 
urad@rokytno.eu.    
Publikace je pro občany Rokytna zdarma. 

Obecní úřad Rokytno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rodáci 

 

Výstava  o Rokytnu 

 

Publikace o Rokytnu 



 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  
          v  pondělí   21. října 2019 
 

Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: 
Zástava  příjezd   15,45    odjezd   16,00 hodin 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo, plasty a papír. 
Bohumileč příjezd  16,05    odjezd   16,20 hodin  
Stanoviště před hostincem. 
Rokytno  příjezd   16,25    odjezd   16,55 hodin 
Stanoviště u obecního úřadu. 
Drahoš  příjezd   17,00     odjezd   17,15 hodin   
Stanoviště  u kontejnerů na sklo, plasty a papír. 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, 
olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, 
léky, teploměry  
 

Pneumatiky se při svozu nebezpečného odpadu 
nesbírají ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona 
č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném 
znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a 
uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní 
elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné 
pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování 
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a 
spolehlivé provozování zařízení distribuční 
soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.  
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno 
nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo 
nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení 
ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení 
(vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 
energetického zákona, v platném znění).  
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů 
se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění.  
Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní 
stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění 
a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční 
soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a 
jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a 
okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících 
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení 
distribuční soustavy.  
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené 
opatření přispěje k zajištění bezpečných a 
spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím 
uživatelům.  
Více informací najdete na našich internetových 
stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční 
soustava - Ořezy stromoví.   
                                        ČEZ DISTRIBUCE 
 

Informace naleznete i na letáčku ČEZ Distribuce, 
který je na vývěskách obce a na www.rokytno.eu. 

                                 

  
 

 
 

Kontejnery na velkoobjemný odpad budou 
přistaveny  
                24.10.2019 od 8 do 20 hodin. 
Stanoviště kontejnerů v Rokytně je za základní 
školou. 
Stanoviště kontejnerů 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  pneumatiky, nebezpečný 
odpad, elektronika, stavební materiál (cihly, 
trubky, apod.), drobný odpad, který lze dát  
do popelnice.  

 
 
 

 

   
Uveřejňujeme upozornění sdružení místních 
samospráv ČR 
 

SMS ČR: upozornění na registr dlužníků CERD  
 

Sdružení místních samospráv ČR důrazně varuje 
představitele obcí i běžné občany před 
manipulativní argumentací, se kterou je možné se 
setkat v souvislosti s Centrálním registrem 
dlužníků České republiky (CERD). Ačkoliv jeho 
webová stránka působí dojmem oficiálního 
veřejného registru, jde o ryze soukromý projekt 
s nevalnou pověstí a skrytými vlastníky. Nyní 
navíc tento nástroj proti obcím využívají 
poskytovatelé pochybných služeb. 
Centrální registr dlužníků České republiky se snaží 
vzbudit důvěru, na jejímž základě lidem a firmám za 
úplatu nabízí vystavení potvrzení o bezdlužnosti 
nebo možnost prověření bezdlužnosti jiných subjektů. 
Využívá k tomu webovou stránku se seriózním 
designem, umístěnou na intuitivně nazvané doméně 
www.centralniregistrdluzniku.cz. 
Jedním ze zásadních problémů registru je, že do něj 
údajného dlužníka může zapsat kdokoliv, a to klidně 
i na základě zcela nepravdivých skutečností. CERD 
totiž okolnosti zápisů nijak neprověřuje. Toho 
v současné době využívají poskytovatelé různých 
pochybných služeb, především pak prezentací v 
nejrůznějších webových katalozích. Obcím zasílají 
faktury za nevyžádané služby a hrozí jim, že je 
v případě nezaplacení zapíšou do registru CERD, 
v důsledku čehož se samosprávám zkomplikuje 
poskytování úvěrů nebo dotací. 
Tyto listiny a informace nicméně ve skutečnosti 
nemají žádnou zásadní hodnotu, protože žádné státní 
ani finanční instituce s nimi oproti tvrzením 
v manipulativním sděleních nepracují. CERD se naopak 
stal předmětem jejich kritiky: na jeho pochybnou 
činnost už v minulosti upozorňovala Česká bankovní 
asociace, kvůli podezření z protiprávního jednání ji 
prověřovala také Česká obchodní inspekce nebo Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že 
provozovatel stránky sídlí v USA, jsou nicméně 
možnosti českých státních orgánů zasáhnout velmi 
omezené. Namístě je tak v případě, kdy kdokoli tímto 
registrem argumentuje, značná obezřetnost.  
S pozdravem,         Mgr. Jana Přecechtělová 
   výkonná ředitelka SMS ČR 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

Upozornění ČEZ Distribuce  
 pro majitele a uživatele pozemků 

 

 

Upozornění 

 

Velkoobjemný odpad  

http://www.rokytno.eu/
http://www.centralniregistrdluzniku.cz/


 
 

 

Jelikož se na obecním prostranství stále objevují 
psí výkaly, 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.“  
 

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

 
 
 
Uveřejněno na webových stránkách Státní 
veterinární správy. 
  https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-
oznacovani-psu/ 

 
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely 
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost 
povinnost označovat psy na území České republiky 
mikročipem. 
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, 
s nimiž se Státní veterinární správa 
v souvislosti s „povinným čipováním“ psů setkává. 
 
 Na koho se povinnost povinného označení 
mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit? 
 

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti 
vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený 
mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České 
republiky označený každý pes. 
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v 
době prvního očkování proti vzteklině (tedy 
nejpozději v půl roce věku). 
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně 
čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. 

  Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho 
cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, 
kteří „čipování“ provádějí? 
 

Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat 
veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou 
registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: 
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). 
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 
Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí 
veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny 
jsou smluvní. 
 

 Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip? 
 

Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa. 
 

 Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně 
závadné? 
 

Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční 
aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn 
v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží 
zvířete. Obal mikročipu je vyroben 
z biokompatibilních materiálů, na které organismus 
zvířete nereaguje jako na cizí těleso. 
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, 
neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat 
mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. 
 

 Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této 
zákonné povinnosti? 
 

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní 
řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na 
psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování 
proti vzteklině. 
 

 Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr 
čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování 
psů již dochází… 
 

Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární 
zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru 
psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti 
vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo 
uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost 
evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to již 
takto nastaveno mají. V současné době není zatím 
řešena oblast jednotné celostátní evidence psů. 
 

 Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další 
druhy zvířat?  
 

Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné 
označení pouze u psů. 
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem 
plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě 
se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená 
evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen 
na psy, ale také na kočky a fretky. 
 

 Můj pes má platné očkování proti vzteklině. 
Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 
(případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat 
ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování? 
 

Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely 
veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 
očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je 
pes označen mikročipem, případně označen čitelným 
tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není 
tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího 
přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je 
nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 
2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.  
                Zdroj: Státní veterinární správa     

 Povinné označování psů  

Majitelům psů 



  

 
A je po prázdninách. Uteklo to jako voda i když 
letos se jí víc nedostávalo než by bylo potřeba. 
Sice můžeme poručit větru, dešti, kdy má pršet a 
kdy vát, ale je nám to houby platné (ani ty letos 
moc nerostou, prostě si udělá po svém děj se co 
děj ta příroda). A dobře činí. Pokud si myslíme, 
že bychom to uměli lépe, máme možnost. Zato toho 
tepla bylo víc, než dost, ani bychom nemuseli 
lítat do teplých krajin za teplem, třebaže i tam 
bylo letos ještě tepleji, než u nás. Ale proti 
gustu žádný dišputát - neměli bychom se čím 
pochlubit u kterého to moře jsme byli letos a oni 
ne… A doopravdy tam ta voda byla slaná a moc jsme 
si užili a ještě nám pomohla. Hlavně od peněz - 
představte si: pivo tam stálo stovku a ještě to 
byla žbrunda. Tak holt napřezrok poletíme jinam. 
Známí tam byli a moc si to pochvalovali. A ještě 
si navíc přivezli průjem. Nás už tam neuvidí, nic 
naplat. My Češi jsme nepoučitelní ani z krizového 
vývoje 1968 a i poté. 
Těch událostí na to, že byly prázdniny bylo 
kupodivu až dost. Noviny plné jobovek a podvodů 
a pří a mrtvol na mraky. Atentáty, vraždění za 
biliony dolarů a my musíme prý ještě na to přidat 
prostředků, abychom se vyrovnali vyspělým zemím 
demokratického světa. Co na tom, že spousta 
(stovky milionů) lidí a dětí zvlášť nemá co pít 
a jíst a umírá hlady. Hlavně, že roste HDP a zisky 
bank a nadnárodních korporací. O tom, že dostává 
zabrat nehorázně Matička Země, nechce nikdo 
slyšet – jde prý o novinářské výmysly. Tak já 
nevím, co si o tom mám myslet a čemu věřit. Zdravý 
rozum a porovnání se skutečností se jen tak ošálit 
nedá. Máme se prý nejlíp v historii tohoto státu. 
Já si myslím jak kdo. Víc, jak třetina lidí žije 
v chudobě - jinde ve světě mnohem víc. Zato příjmy 
a majetek jednoho procenta je vyšší, než poloviny 
obyvatel této planety Země. Světové konflikty 
měly za prvotní příčinu svého vzniku právě toto. 
1.září si připomínáme začátek 2.světové války a 
víc jak 50 milionů mrtvých jen v Evropě. Memento 
mori. Hitler byl jeden – teď jich máme víc – 
malých i větších. A stačí opravdu málo, aby z 
ohníčku vznikl požár nedozírných následků a hasit 
ho nebude mít kdo. Arsenál atomových zbraní by 
prý stačil na osmero zničení života na Zemi včetně 
výdobytků civilizace. Opravdu neradostné 
vyhlídky. Omlouvám se za ten pesimizmus.        
Z radostnějšího soudku. 2.září nastupuje do školy 
nová další generace prvňáčků. Nová naděje a já 
jim držím palce, aby byli lepší a rozumnější než 
my. Aby pošoupli ten humanismus o krůček před nás 
a byli úspěšnější, než my. I malý čin je lepší 
než pytel prázdných slov. A ve škole je začátek 
té cesty. Věřím, že až zestárnete, oceníte práci 
svých učitelů třeba jen kytičkou vzpomínek        
na sešlostech po letech. Že jde o sysifovskou 
práci o tom nepochybuji. A výsledek v nedohlednu. 
A za hodně práce málo peněz se traduje od dob 
Marie Terezie až po dnešek nepřetržitě. A nejenom 
Češi – svět je nepoučitelný i v tomto. 
Přeji všem jen to dobré, zdraví především a pohodu 
s úsměvem na tváři.  

                               František Zajíc 

 

 
 
 
Trocha poezie nikoho nezabije – tuto památnou 
větu pronesl v divadle Semafor pan Jiří Suchý.   
Já si myslím totéž. 
 

       Jaroslav Vrchlický: 

          Podzimní den 
 

Nad tichou zemí zářné slunce stojí 

a zlatým paprskem se dívá na lesy, 

jak příroda si pomalu hrob strojí 

v pavoučích vláknech, v listí pestré směsi. 

 
Mě pod oknem keř růží znova zkvétá, 

hle, motýl k němu zalét bílý 

snad poslední to pozdravení létá, 

snad poslední to úsměv u mohyly. 

 
Na holých kmenech plné hrozny vína 

se v zlaté pýše svojí sluní klidně 

v nich na svou mladost zem se rozpíná 

a vzpomínkou tou usmívá se vlídně. 

 
Sním u okna a vidím ptactvo tažné, 

niv lesk i barvy tknuté umíráním, 

třpyt vln i chvat, v  blankytně slunce vlažné 

a vidím vše a sotva slze bráním. 

 
Prameny : Čítanka pro školy obecné díl IV. 

          Ck Školní knihosklad 1910                                    

                                     F.Zajíc 

 

 

 
 
 
 
Vyhlášení Pardubické ligy za rok 2018/2019 
proběhlo v Kostěnicích. Naši mladí hasiči se 
umístili celkově, mladší žáci na 3. místě a starší 
žáci na 5. místě.  
Letní tábor, srpnový indiánský týden, jsme si 
užili v RS Radost u Světlé nad Sázavou.  Týdenní 
program plný her pro nás připravila Jana 
Richterová - Dokoupilová. Počasí nám přálo, tudíž 
jsme si prázdninový týden společně užili. 
Od září se pravidelně scházíme každé úterý. 
Zapojili jsme se opět do soutěže „Pardubická liga 
2019/2020“.  
Dne 14.9.2019 družstvo starších žáků soutěžilo 
v Čeperce, kde probíhal „Memoriál Karla Oppy“. 
Starší žáci se umístili na 5. místě. 
Do konce roku 2019 nás čekají závody v Sezemicích 
(5.10.) a Horních Ředicích (19.10.). Na hasičské 
soustředění odjíždíme poslední víkend v září,    
do Jizerských hor.  
Ráda bych poděkovala mladým hasičům, rodičům a 
Vám všem, kteří nám s hasičinou pomáháte. Aničce, 
Pepovi, Romanovi.          
                              Vrbatová Petra st. 

 
 

 

         Příspěvek čtenáře 

 

Mladí hasiči  



 

 
Cvičení v tělocvičně v Rokytně 

je pro veřejnost od září do června. 
 

JÓGA   Kateřina Šteklová 
       ksteklova@centrum.cz 
       Pondělí od 19 do 20 hodin 
       Volný vstup 130 Kč 
 
JÓGA / PILATES   Martina Hlavatá  
       hlavatamartina@seznam.cz 
       Středa  od 18 do 19 hodin 
       Volný vstup 60 Kč 
Cvičení je vhodné pro každého, kdo chce udělat 
něco dobrého pro své zdraví. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRONÁJEM „TĚLOCVIČNY“ V ROKYTNĚ 
 

 

Nájem je možné sjednat na základě písemné 
objednávky, osobně v základní škole , emailem 
(ZS_Rokytno@seznam.cz) nebo telefonicky (tel. 
466989201 – ZŠ a MŠ Rokytno, okres Pardubice). 
Základní cena za 1 hodinu pronájmu je 300 Kč.    
Pro činnosti, které nejsou pořádány za účelem 
dosažení zisku je cena za 1 hodinu pronájmu   

150 Kč.  
  

PRONÁJEM 
„MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ“ V ROKYTNĚ 

 

 

Multifunkční hřiště v Rokytně si lze pronajmout. 
Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce:  
Miroslav Kocián, Rokytno 11, který zajišťuje  
objednávky na tel. čísle: 702 042 643.  
Hřiště pak i předává a přebírá. 
Poplatek za pronájem hřiště je pro občany 
přihlášené k trvalému pobytu v obci Rokytno 0 Kč 
a pro ostatní 100 Kč za hodinu. 
 

Více je na www.rokytno.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznamujeme příznivcům hokeje, že družstvo Rokytna 
letos bohužel hrát nebude, protože z nedostatku 
mužstev byla zrušena soutěž v Třebechovicích. 
V Pardubicích se podobná soutěž nehraje, v Hradci 
Králové nová mužstva nepřijímají a další města, 
kde se podobná soutěž hraje, jsou pro nás daleko. 
 
Vánoční bruslení ale samozřejmě bude. 
 

 

 

Studentka druhého ročníku Gymnázia Dašická v 
Pardubicích nabízí doučování českého jazyka, 
matematiky a anglického jazyka žáků prvního 
stupně a doučování anglického jazyka žáků druhého 
stupně.  Dále nabízí výuku hry na zobcovou 
sopránovou flétnu. Kontakt: 722 460 070 . 

Koupím kosu nebo srp. Hledám také lidi, kteří 
umí kosit trávu kosou a byli by ochotní mě to 
naučit. Tel. 734 216 284, Rokytno 94 . 

Máte doma přebytečné a zachovalé oblečení, potřeby 
pro děti, drobné zvířectvo, potřeby pro domácnost, 
nábytek, nářadí, stavební materiály apod.? Nebo 
naopak něco sháníte? Pak je tu pro vás Inzerce 
Rokytno! 
Stačí jen zavolat nebo napsat na uvedený kontakt a 
inzerát bude zveřejněn v Rokytenských novinách a 
také bude vyvěšen na místních informačních 
tabulích. 
urad@rokytno.eu  Obecní úřad   Rokytno 466 989 128 
 
 
 
 
 
 
 

 
SHČMS - SDH Rokytno vás srdečně zve na 

X. kolo LIGY PARDUBICKÉHO OKRESU  
v požárním útoku družstev 

 

a pohárovou soutěž 

 O ROKYTENSKÝ VĚNEC, 
která se koná 

 v sobotu 28. 9. 2019 od 10 hodin 
v prostoru u rybníka v Rokytně. 

 
 

https://lpo.firesport.eu/vysledky-ligy.html 

 

 

 

 

 

 
 

28.9.2019  Rokytenský věnec 
  (soutěž hasičů v požárním útoku)  

21.10.2019  Sběr nebezpečného odpadu 

23.10.2019  Uršuloviny 

24.10.2019  Sběr velkoobjemného odpadu 

9.11.2019  Lampionový průvod 

29.11.2019  Čerti 

30.11.2019  Adventní tvoření 

23.12.2019  Vánoční zpívání 

24.12.2019  Vánoční bruslení 

 
 

Rokytenské noviny vydává v Rokytně  Obec Rokytno,  IČO  274178 , vychází  jako 
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AKCE, KTERÉ SE BUDOU 

KONAT V LETOŠNÍM ROCE 

 

Sportovní aktivity  

 

Hokejový klub 
Rokytno 

 

Pozvání 

Inzerce 
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