Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí , zdraví, a úspěchů v novém roce
přeje
Obecní úřad Rokytno

Slovo starostky
Blíží se konec roku 2019 a to je příležitost
k zamyšlení nad tím, co nám tento rok přinesl,
co se nám povedlo a nepovedlo, co nás čeká v roce
následujícím.
Rok 2019 byl pro naše obce rokem starostlivým.
Výstavba D35, příprava stavby obchvatu Rokytna
a pozemkové úpravy. To je výčet velkého zásahu
do našeho žití v našich obcích.
Nejen starosti, ale i příjemně prožité společné
chvíle jsme měli. Kulturní akce v našich obcích
jsou vždy srdnaté. Chvilek, kdy se společně
sejdeme, si moc vážím. Upřímně děkuji Vám všem,
kteří se na kulturních akcích v našich obcích
spolupodílíte. V roce 2019 jsme pořádali „Sraz
rodáků a přátel obce“. V tento slavnostní den,
jsme se sešli v hojném počtu.
Blíží se konec roku……. Upřímně bych chtěla
poděkovat
Vám
všem!
Vám
všem,
občanům,
zastupitelům,
zaměstnancům
obce
Rokytno.
My všichni se podílíme na životě v našich
obcích.
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i
celého zastupitelstva radostné prožití vánočních
svátků, splnění Vašich přání a v roce 2020
především pevné zdraví a úsměv na tváři.
Vrbatová Petra

O čem se jednalo
Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Rokytno 10/2019
konaného dne 26. 9. 2019
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Obecní zastupitelstvo (OZ) schvaluje program
zasedání.
OZ volí ověřovatele zápisu p. H. Zbudilovou
a p. R. Buldru .
OZ schvaluje „Smlouvu o poskytování služeb“,
s firmou Urbicus s.r.o. Brno, IČO 019 71 140,
k využití a správě mobilní aplikace pro obec
Rokytno a umožnit objednateli přístup do
administračního rozhraní mobilní aplikace
„Česká obec“.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019
k 26. 9. 2019.
Příjmy celkem:
0,- Kč.
Výdaje celkem:
420 000,- Kč.
Saldo hospodaření: 420 000,- Kč
Financování
Zapojení přebytku: 420.000,- Kč.
OZ schvaluje přijatá nápravná opatření
kontrolou
MVCR
zjištěných
nedostatků
a
k zamezení jejich opakování, dle přílohy č.1,
která je přílohou tohoto zápisu.
OZ souhlasí s navrhovaným řešením Územní
studie „Rokytno-lokalita Z27 a Z28“ a využitím
obecních
pozemků
v souladu
navrhovaného
řešení.
OZ neschvaluje příspěvek na provoz „Linky
bezpečí“.

8. OZ schvaluje záměr, bezúplatného převodu
pozemků
p.č.1139/9,p.č.
1139/11
a
p.č.1139/12,
vše
v k.ú.
Rokytno,
do
vlastnictví Pardubického kraje, na jehož
základě bude uzavřena darovací smlouva.
9.
OZ schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova, dne OZ 27.6.2019,
usnesení č.6/7/2019.
Obecní zastupitelstvo
schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení díla
„Oprava místních komunikací“, uzavřená mezi
SUS Pardubického kraje, Doubravice č.p.98,
533 53 Pardubice a Obec Rokytno, Rokytno
č.p.21, 533 04.
10.
OZ schvaluje „Smlouvu o dílo“, s firmou
Awocado s.r.o., IČO 28989121, Collinova 421,
500 03 Hradec Králové.
11.
A.
OZ
schvaluje
prodej
pozemku
p.č.1123/235 v k.ú.Rokytno, o výměře 37 m2,
za cenu 35,-Kč za m2 R a J T. Jedná se o
dlouhodobě zaplocený pozemek. Pozemek p.č.
1123/235
v k.ú.Rokytno
vznikl
z části
pozemku p.č. 1123/87,
dle geometrického
plánu vypracovaného f. Geovap, spol.s.r.o.,
číslo 751- 109/2019. Záměr prodeje části
pozemku p.č.1123/87 byl schválen OZ dne
25.4.2019 usnesení
č.8/6/2019. Správní
poplatek (návrh na vklad) a geometrický plán
zaplatí kupující. Žádost splňuje podmínky §
39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno: 10. 9. 2019
Sejmuto: 26. 9. 2019
B. OZ schvaluje záměr prodeje části
pozemku 1123/225 v k.ú. Rokytno, za cenu 35,Kč za m2. Jedná se o dlouhodobě zaplocený
pozemek.
Geometrický
plán
na
oddělení
zaploceného pozemku a
správní poplatek
(návrh na vklad) zaplatí kupující.
12.
A. OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene
č.IV-12-2017500/VB/01,
Rokytno
p.č.73/2-nn.knn. (EMP Pardubice s.r.o., Erno
Košťála č.p. 957, 530 12 Pardubice). Tato
smlouva navazuje na Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž podpisem jsme souhlasili s uzavřením
této smlouvy (usnesení č.10/6/2018).
B. OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby
č.IP-12-2011224/VB/01,
Rokytno,
Bohumileč
p.č.411-KNN.
(PEN-projekty
energetiky,
s.r.o.,
Arnošta
z Pardubic
č.p.2835, 530 02 Pardubice).
13. OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IV-12-2018964, Rokytno, p.č.113/13KNN. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí
Rokytno, Rokytno č.p.21, 533 04 a ČEZ
Distribuce,a.s. se sídlem Teplická č.p.874/7,
405 02 Děčín IVPodmokly.
14. OZ schvaluje finanční dar - Základní škole
a Praktické škole Svítání o.p.s., ve výši
10 000,-Kč, na nákup pomůcek pro rozvoj jemné
a hrubé motoriky, smyslového vnímání a
řečových dovedností.
15. OZ
schvaluje
změnu
Jednacího
řádu
zastupitelstva obce Rokytno.
16. OZ
schvaluje
„Dodatek
č.2
k obstaravatelské
smlouvě
č.4/2016“,mezi
Obcí Rokytno, Rokytno č.p.21, 533 04 a Flor
s.r.o., Labská č.p.857, 533 04.

Obecní zastupitelstvo
-

-

-

-

-

-

-

-

bere na vědomí:

jednání rady za poslední období.
informace
ohledně
havarijního
stavu
vnitřních prostor Mateřské školy v Rokytně a
rekonstrukci Mateřské školy v Rokytně čp. 73,
která proběhla v době letních prázdnin.
již schválenou Darovací smlouvu – usnesení
č.13/7/2019.
Smlouvu o veřejné finanční podpoře č.1.
Smluvními stranami jsou Obec Rokytno, Rokytno
č.p.21, 533 04 a Oblastní charita Pardubice,
V Ráji č.p.732, 530 02 Pardubice. Doporučeno
na zasedání OZ v říjnu.
hospodaření obce k 31.8.2019.
výsledky
uskutečněné
kontroly,
dne
23.7.2019,
Ministerstvem
vnitra,
odbor
veřejné správy, dozoru a kontroly.
informace ohledně „Srazu rodáků a přátel
obce“, který se konal dne 15.6.2019.
vypracovanou
Územní
studii
„Rokytnolokalita Z27 a Z28“.
výsledek výběrového řízení veřejné zakázky
LESNÍ PARK. Nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou bez DPH předložil a byl vybrán uchazeč
Awocado s.r.o., IČO 28989121,Collinova 421,
500 03 Hradec Králové. Základním hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena bez
DPH – váha 100%. Dokumenty k výběrovému
řízení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v
Rokytně.
informace ohledně výstavby chodníků podél
silnice II/298 v obci Rokytno.
informace
z
dotazníků,
které
byly
vyhotoveny k přípravě
Strategického plánu
rozvoje obce.
informace ohledně úprav parkovacích prostor
za domem č.p.146 v Rokytně.
informace z provedení dotačního auditu,
ohledně hospodaření
s dešťovými vodami a
retencí povrchových vod. Dotační audit
vypracoval Ing.František Pravec a RNDr. Jitka
Dosoudilová.
doplatek ve výši 30 673 Kč,- f.Poraten
s.r.o., za provedení vrtu studny dle
objednávky 325/2017 ze dne 3.4.2017. Vrt byl
po urgencích předán 17.7.2019. Závlahy, které
byly provedeny současně s vrtem studny jsou
nefunkční. S f.Poraten s.r.o. bude domluvena
schůzka. Doporučeno na jednání na OZ v říjnu.
informace ohledně stavby D35.

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Rokytno 11/2019
konaného dne 24.10.2019
1.
2.
3.

4.
5.

Obecní zastupitelstvo (OZ) schvaluje program
zasedání.
OZ volí ověřovatele zápisu p. J. Richterovou
a p. J. Fouska.
OZ
schvaluje
„Smlouvu
o
poskytnutí
finančního daru“, ve výši 5000,-Kč na konání
akce pro děti. Dárcem je Oleksandr Yarynych,
Opočinek č.p.79, 53002.
OZ schvaluje příspěvek Svazku obcí RokytnoChvojenec, ve výši 110 000,-Kč.
A. OZ schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2019 k 24. 10. 2019.

Příjmy celkem:
940 997,- Kč.
Výdaje celkem:
1 050 997,- Kč.
Saldo hospodaření:
- 110 000,- Kč.
Financování
Zapojení přebytku:
110 000,- Kč.
B. OZ schvaluje převod neinvestiční dotace
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, pro Zš a Mš Rokytno, okres
Pardubice, ve výši 925 997,- Kč.
6.
OZ schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného
břemene“ a dohodu o umístění stavby č.IP-122009931/VB/01“,
název
stavby:
Rokytno
p.č.119/1-Zajíc-nn, knn.
7. A. OZ neschvaluje záměr, prodej pozemků p.č.
36/12, 36/11, 36/31, 36/26 a
36/27 vše
v k.ú. Bohumileč“, žádost si podala KY.
B. OZ schvaluje, záměr pronájmu pozemků
p.č. 36/12, 36/11, 36/31, 36/26 a 36/27 vše
v k.ú. Bohumileč“.
8.
A. OZ schvaluje „Cenovou nabídku“ od p. M.
Hypského na provedení dřevěného
obkladu,
jehož součástí bude okopový plech nerez, po
celé šířce sálu Hostince U Pitrů, Rokytno
č.p.4.
Cenová nabídka číslo NA03000227.
B. OZ schvaluje „Cenovou nabídku“ od p. M.
Hypského na výrobu skládacích stolů do sálu
Hostince U Pitrů, Rokytno č.p.4. Cenová
nabídka číslo NA03000226.
C. OZ schvaluje „Cenovou nabídku“ od p. F
Brejchy na Plastové výrobky-okna a dveře,
montáž a demontáž starých oken a dveří a s tím
spojené zednické práce v Hostinci U Pitrů,
Rokytno č.p. 4. Cenová nabídka číslo 3.
9. OZ neschvaluje Smlouvu o veřejné finanční
podpoře č.1. Smluvními stranami jsou Obec
Rokytno, Rokytno č.p.21 a Oblastní charita
Pardubice, V Ráji č.p.732, 530 02 Pardubice.
10. A. OZ neschvaluje „Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí (NN)“, ČEZ Prodej, a. s., číslo
smlouvy 1295159317.
B. OZ neschvaluje „Smlouvu o sdružených
službách dodávky plynu“, ČEZ Prodej, a. s.,
číslo smlouvy 1295159344.
11.
OZ schvaluje Cenovou nabídku na výrobu a
montáž nástaveb na vitríny, výstava autíček
v domě č.p.146 v Rokytně.
12.
OZ schvaluje, na základě žádosti MO ČRS
Holice, vypracování Dodatku ke Smlouvě o
nájmu nemovitosti, kdy je předmětem smlouvy
přenechání vodní plochy (rybníku) p.č.142
v k.ú.Rokytno, krátkodobé prodloužení nájmu
do doby jarního výlovu 2021. Dodatek ke
Smlouvě o nájmu bude schválen na zasedání OZ.
13. OZ
schvaluje
nový
návrh
Pojistného
obecních budov a pověřuje starostku Petru
Vrbatovou k podepsání Pojistných smluv.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
-

jednání rady za poslední období.
převod
finančních
prostředků
z účtu
Pardubického kraje, na základě rozhodnutí
Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR o
neinvestiční
dotaci v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro Zš a
Mš
Rokytno,
okres
Pardubice.
Finanční
prostředky obdržela Obec Rokytno a
budou
převedeny, Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice,
po schválení Rozpočtového opatření 6/2019.

-

-

hospodaření obce k 30.9.2019.
„Výkaz hodin za III. čtvrtletí roku 2019“,
Městské policie Sezemice.
doplatek ve výši 30 673 Kč,- f.Poraten
s.r.o., za provedení vrtu
studny dle
objednávky 325/2017 ze dne 3.4.2017. Vrt byl
po urgencích předán 17.7.2019. Závlahy, které
byly provedeny současně s vrtem studny jsou
nefunkční. S f.Poraten s.r.o. bude domluvena
schůzka. Dne 18.10.2019 písemně reagovala
obec Rokytno na upomínku o platbě f. Poraten
s.r.o., která byla obci Rokytno doručena dne
7.10.2019. Do zasedání OZ v říjnu f. Poraten
s.r.o. obci Rokytno neodpověděla. Doporučeno
na jednání na OZ v listopadu.
závěrečnou kontrolní prohlídku, SO 182
Provizorní přeložka silnice
II/298 v km
11,8.

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Rokytno 12/2019
konaného dne 18. 11. 2019
1.

Obecní zastupitelstvo (OZ) obce Rokytno
schvaluje upravený program zasedání.
2.
OZ volí ověřovatele zápisu p. A. Ledera a
p. J. Macháčka.
3.
OZ schvaluje „Cenovou nabídku“ od
f. AZ
STAVEBNÍ HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o., na vybudování
dešťové kanalizace - dům č.p. 4 v obci Rokytno.
Stávající stav je havarijní. Firma AZ STAVEBNÍ
HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o., byla vybrána na základě
poptávky. Vypracované cenové nabídky jsou
k nahlédnutí na Obecním úřadu v Rokytně.
4.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019
k 18. 11. 2019.
Příjmy celkem:
0,- Kč.
Výdaje celkem:
500 000,- Kč.
Saldo hospodaření: -500 000,- Kč.
Financování
Zapojení přebytku: 500 000,- Kč.

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Rokytno 13/2019
konaného dne 28. 11. 2019
Obecní zastupitelstvo (OZ) schvaluje
program zasedání.
2.
OZ volí ověřovatele zápisu p. J. Malíka a p.
V. Blažka.

5.

6.

7.

8.

9.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
-

1.

3.

4.

OZ finanční dar dle „Darovací smlouvy“ od
EOP, a.s. se sídlem Opatovice nad Labem, 533
13, Pardubice 2, kde předmětem smlouvy je
finanční dar pro Obec Rokytno, ve výši 30
000,-Kč. Dar bude použit na podporu sportu a
dětí a mládeže v obci Rokytno, místní části
Zástava, konkrétně na workautovou venkovní
sestavu pro cvičení.
A. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019
k 28. 11. 2019.
Příjmy celkem:
66 000,- Kč.
Výdaje celkem:
66 000,- Kč.
Saldo hospodaření:
0,- Kč.
B. OZ schvaluje
neinvestiční dotaci,
poskytnutou
prostřednictvím
Pardubického

kraje na výdaje spojené s činností jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí PK v roce
2019.
C. OZ schvaluje finanční dar dle „Darovací
smlouvy“ pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Rokytno, kde předmětem smlouvy je finanční
dar, ve výši 2 000,-Kč, za sběr železného
šrotu.
OZ schvaluje „Dohodu mezi obcemi o zajištění
provozování veřejného pohřebiště“, kde jsou
smluvními stranami Obec Rokytno, Rokytno
č.p.21, 533 04 a Obec Býšť, Býšť č.p.133, 533
22.
OZ schvaluje
„Dodatek č.1
ke smlouvě o
zpětném odběru použitého rostlinného oleje“,
kde jsou smluvními stranami Obec Rokytno,
Rokytno č.p.21, 533 04 a Černohlávek oil,
Jakub 38, 285 33 Církvice.
OZ schvaluje
„Příkazní smlouvu 21/2019“,
ohledně technické pomoci při realizaci stavby
„Rokytno-dešťová kanalizace č.p.4“. Smluvními
stranami jsou Obec Rokytno, Rokytno č.p.21,
53304 a Bulíček Jaromír, Češkova č.p.1717,
530 02 Pardubice.
A. OZ schvaluje „Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí“, ČEZ Prodej, a. s., číslo smlouvy
1295174758. Podpisem smlouvy je pověřena
starostka obce Vrbatová Petra.
B. OZ schvaluje „Smlouvu o sdružených
službách dodávky plynu“, ČEZ Prodej, a. s.,
číslo smlouvy 1295174764. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka obce Vrbatová Petra.
OZ schvaluje „Smlouvu o upsání akcií“.
Smluvními stranami jsou Obec Rokytno, Rokytno
č.p.21, 53304 a VAK Pardubice, a.s., Teplého
č.p.2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

-

-

-

jednání rady za poslední období. Jedná se o
jednání ze dne 14.11.2019.
„Vyhodnocení informací o splnění povinností
dle ustanovení §129a zákona o obcích a
uzavření kontroly“, která byla provedena
Ministerstvem vnitra dne 23.7.2019 na Obecním
úřadě v Rokytně. Vzhledem k tomu, že byla
přijata opatření k nápravě, která již byla
provedena, je provedená kontrola považována
za uzavřenou.
investiční záměr firmy Penny market s.r.o. –
Logistické centrum Penny market.
informace ohledně vodovodu a tlaku vody
v Rokytně.
žádost
ohledně
prozatímního
snížení
nájemného v Hostinci U Pitrů. Doporučeno na
zasedání OZ v prosinci.
informace ohledně Automatizovaného externího
defibrilátoru. Případný nákup AED bude řešen
s nákupem
nového
požárního
dopravního
automobilu.
doplatek ve výši 30 673 Kč,- f.Poraten
s.r.o., za provedení vrtu studny dle
objednávky 325/2017 ze dne 3.4.2017. Vrt byl
po urgencích předán 17.7.2019. Závlahy, které
byly provedeny současně s vrtem studny jsou
nefunkční. S f.Poraten s.r.o. bude domluvena
schůzka. Dne 18.10.2019 písemně reagovala

-

-

-

obec Rokytno na upomínku o platbě f. Poraten
s.r.o., která byla obci Rokytno doručena dne
7.10.2019. Dne 6.11.2019 byla obci Rokytno
doručena „Dohoda o uznání dluhu a jeho
zaplacení“. Doporučeno na jednání na OZ
v prosinci.
nutnosti úprav stávajících obecně závazných
vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí
tak, aby s účinností od 1.1.2020 odpovídaly
změněnému znění zákona o místních poplatcích.
Dne 15.10.2019 schválila Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky novelu zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, vedenou pod sněmovním
tiskem č.286, která má nabýt účinnosti dnem
1.1.2020.
„Návrh rozpočtu na rok 2020 – Obec Rokytno“.
„Návrh rozpočtu na rok 2020 – Svazek obcí
Loučná“.
„Návrh rozpočtu na rok 2020 – Svazek obcí
Rokytno-Chvojenec“.
informace VAK Pardubice, a.s. o změně
vodného od 1.1.2020. Cena za 1 m3 dodané vody
bude 41.66 + DPH zákonem stanovené výše.
„Rozsudek jménem republiky“, ohledně krádeže
v obci Rokytno-Bohumileč č.p.59.
informace ohledně schůzky zaměřené na
výstavbu a rekonstrukci chodníků v obci
Bohumileč, která se konala 15.11.2019.

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Rokytno 13/2019
konaného dne 17. 12. 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Obecní
zastupitelstvo
(OZ)
schvaluje
doplněný program zasedání.
OZ volí ověřovatele zápisu p. R. Izáka a p.
J. Fouska.
OZ zastupitelstvo schvaluje plán účetních
odpisů Obce Rokytno na rok 2020.
OZ schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu
obce Rokytno na rok 2021 -2022“.
OZ schvaluje rozpočet obce Rokytno
na
rok 2020.
Závazné ukazatele:
Daňové příjmy
14 122 900,- Kč
Nedaňové příjmy
Kapitálové
příjmy
Dotace,
transfery
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové
výdaje
VÝDAJE CELKEM

objednávky 325/2017 ze dne 3.4.2017. Vrt byl
po urgencích předán 17.7.2019. Starostka Petra
Vrbatová je pověřena k podepsání „Dohody
o uznání dluhu a jeho zaplacení“.
7.
OZ schvaluje vypracovaný „Pasport místních
komunikací“
a
pověřuje
starostku
Petru
Vrbatovou
k podání
žádosti
o
zatřídění
místních komunikací do majetku obce, dle
přiloženého pasportu místních komunikací, na
příslušný silniční správní úřad.
8.
OZ schvaluje „Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo
č.1150/2008 a dodatek č. 11 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 2020 a rozsah
a obsah poskytovaných služeb f. SmP-Odpady
a.s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12
Pardubice.
9.
A. OZ schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku
obce Rokytno č.1/2019, o místním poplatku ze
psů“, s účinností dnem 1.1.2020.
B. OZ schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku
obce Rokytno č.2/2019, o poplatku za komunální
odpad“, s účinností dnem 1.1.2020.
10. OZ
schvaluje
návrh
rozčlenění
bytů
v nástavbě objektu č.p.146 v Rokytně.
11. OZ schvaluje podání žádosti do Programu
obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020,
dotační titul 1 – oprava obecní budovy č.p. 21
v Rokytně, výměna střešní krytiny střechy.
12. OZ schvaluje záměr prodeje a pronájmu
pozemků, v majetku obce Rokytno, jedná se
o pozemky, které jsou dlouhodobě zaplocené.
13. OZ zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2019 k 17. 12. 2019.
Příjmy celkem:
226 000,- Kč.
Výdaje celkem:
226 000,- Kč.
Saldo hospodaření:
0,- Kč
14.
OZ schvaluje nová „Pravidla pro použití
sociálního fondu“, platná od 1.1.2020.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
-

1 690 800,- Kč
214 000,- Kč
200 600,- Kč
16 228 300,- Kč

-

-

11 990 300,- Kč
4 238 000,- Kč
16 228 300,- Kč

-

OZ schvaluje rozpočet sociálního fondu obce
Rokytno na rok 2020.
Příděl do fondu
100 000,- Kč
Výdaje fondu
100 000,- Kč
OZ schvaluje příspěvek na provoz na rok 2020
pro příspěvkovou organizaci Základní škola a
mateřská škola Rokytno, okres Pardubice:
1.150.000,6.

OZ schvaluje doplatek ve výši 30 673 Kč,f.Poraten s.r.o., za provedení vrtu studny dle

-

-

jmenování ústřední inventarizační komise a
třech dílčích inventarizačních komisí.
zrušení žádosti p. Flégra, nájemce Hostince
U Pitrů, o snížení
nájemného ze dne
13.11.2019.
zprávu
kronikářů,
ohledně
zpracování
kroniky obcí – p. J. Richterová a p. M.
Kučerová.
hospodaření obce k 31.11.2019.
„Protokol o kontrole“, která byla provedena
dne 9.12.2019, Oblastním inspektorátem práce
pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
„Smlouvu o nájmu nemovitosti, vodní plocha
p.č.142 k.ú.Rokytno“, uzavřenou mezi Obcí
Rokytno a Českým rybářským svazem, místní
organizací Holice. Nájemní vztah končí
31.12.2020.
termíny jednání v roce 2020
Rada: 16.1., 6.2., 12.3., 8.4., 14.5., 11.6.
OZ: 30.1., 27.2., 26.3., 23.4., 28.5., 25.6.
zápis
o činnosti finančního výboru, zápis
ze zasedání kontrolního výboru a zprávu o
činnosti kontrolního výboru za rok 2019.

Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad na rok 2020 byl
změněn pouze u domácností využívajících
pytlový svoz. Poplatek je stanoven na základě
„Závazné
objednávky
odpadových
služeb“,
kterou jste odevzdali pro rok 2017, případně
později změnili, a podle které je Vám
popelnice vyvážena.
Každá nemovitost (byt) musí mít Závaznou
objednávku odpadových služeb.

Změnu objednávky vývozu
dopředu písemně nahlásit.

je

potřeba

Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpad“
říká, že:
„Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž
činnosti
vzniká
komunální
odpad.
Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká
komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle
zvláštního zákona, je plátcem toto společenství.
Plátce
poplatek
rozúčtuje
na
jednotlivé
poplatníky“.

Placení poplatků za odpad a psa
Složenky na poplatky nebudou zasílány. Každý
má dle zákona zaplatit poplatek bez vyzvání.

Místní poplatky se platí
od 1.2.2020 do 31.3.2020
Poplatek lze zaplatit takto:
1. hotově v
kanceláři obecního úřadu
v Rokytně v pondělí a ve středu
2. příkazem k úhradě
3. poštovní poukázkou typu A
(hotovost – účet)
Majitelem účtu je Obec Rokytno.
Účet je vedený u KB v Pardubicích

Číslo účtu 43-3686410277/0100
Při převodu na účet je třeba jako variabilní
symbol uvést číslo popisné domu, případně
do textu jméno poplatníka.

Zaplatit poplatek a vyzvednout známku
je třeba nejpozději do 31.3.2020.
Po zaplacení poplatku za objednanou nádobu
bude majiteli nemovitosti vydána známka,
kterou si nalepí na popelnici.
Popelnice se známkami na rok 2019 budou
vyváženy pouze do konce března. V dubnu 2020
již nebudou popelnice bez nových známek
vyváženy.
V případě zaplacení poplatku na účet si lze
domluvit vyzvednutí známky telefonicky nebo
emailem.
Dále si můžete po celý rok zakoupit na obecním
úřadě pytel na vývoz komunálního odpadu za
poplatek 80 Kč.

objem nádoby
120 l

frekvence svozu
1 x za měsíc

cena
800 Kč

120 l

2 x za měsíc

1 500 Kč

240 l

2 x za měsíc

2 400 Kč

120 l 2 KUSY

2 x za měsíc

2 800 Kč

pytel 120 l

5 x vývoz
jednorázový vývoz

pytel 120 l

jako doplněk
k předcházejícím vývozům

Web:

www.rokytno.eu

Email urad@rokytno.eu
Telefonní kontakty:
kancelář
466 989
starostka
602 435
místostarosta 773 005
účetní
724 180

128
122
182
927

Obecní úřad Rokytno
je od 23.12.2019 do 1.1.2020 uzavřen .

Harmonogram
svozů popelnic v roce 20 20

.

svozovým

dnem

.

.

.

400 Kč
80 Kč

Kontakty

.

.

Poplatek za psa
Poplatek za jednoho psa je 120 Kč.
Poplatek se platí i za štěně od stáří tří měsíců
(platí se za zbývající poměrnou část roku).
Poplatek je splatný do 31. 3. 2020.

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

je

pondělí

2 x za měsíc
den

1 x za měsíc
den

13, 27
10, 24
9, 23
6, 20
4, 18
1, 15, 29
13, 27
10, 24
7, 21
5, 19
2, 16, 30
14, 28

27
24
23
20
18
15
13
10
7
5
2, 30
28

Rozpočet obce Rokytno na rok 2020
Příjmy

Schválený rozpočet

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace

14 122 900 Kč
1 690 800 Kč
214 000 Kč
200 600 Kč

Příjmy celkem

16 228 300 Kč
Výdaje

Schválený rozpočet

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

11 990 300 Kč
4 238 000 Kč

Výdaje celkem

16 228 300 Kč

Rozpis výdajů:
Zemědělství a lesní hospodářství
Doprava – silnice, chodníky
Vodní toky a odpadní vody
Vzdělávání - školství
Kultura a sdělovací prostředky
Tělovýchova, zájmová činnost
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Ochrana životního prostředí,odpady,zeleň
Sociální péče a pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Územní samospráva
Rezervy

Výdaje celkem

1 031 000 Kč
1 569 000 Kč
420 000 Kč
1 152 500 Kč
348 000 Kč
404 000 Kč
4 308 000 Kč
1 336 500 Kč
57 000 Kč
10 000 Kč
130 000 Kč
500 000 Kč
3 774 300 Kč
1 188 000 Kč

16 228 300 Kč

Knihovna Rokytno
Knihovna
Knihy se
zdarma.
Knihovna
hodin.
Ve dnech

je v budově obecního úřadu v Rokytně.
půjčují na základě registrace a
je otevřena v úterý od 15 do 18
od 24.12. a 31.12.2019 je uzavřena.

Tlaková kanalizace
Rokytno a Bohumileč
KANALIZACI V ROKYTNĚ, BOHUMILČI A ČISTÍRNU
ODPADNÍCH VOD PROVOZUJE SVAZEK OBCÍ ROKYTNOCHVOJENEC WWW.SORCH.CZ

STOČNÉ
Stočné se platí dle spotřeby dle vodoměru na
vodovodní přípojce. Nemovitosti, které používají
i jiný zdroj vody, platí stočné dle směrných
čísel ( 36 m3/osoba a rok).
V případě, že některá domácnost má větší odběr
vody, kterou neodvádí do jímky (bazén, zalévání,
hospodářská zvířata) a tento odběr je větší než
30 m3 za rok, může se jí tento odběr vody odečíst

a nebudou z něho platit stočné. Podmínkou tohoto
odečtu, ale je odborná instalace certifikovaného
vodoměru na tento odběr vody. Instalace vodoměru
musí být nahlášena na obecním úřadě v Rokytně a
musí být předány doklady k vodoměru, včetně
fotografie
počátečního
stavu.
Instalovaný
vodoměr musí být každých 6 let znovu přezkoušen
a certifikován. S majitelem takto instalovaného
podružného vodoměru bude sepsán dodatek ke
stávající smlouvě.
Stočné na rok 2020 je nově ve výši 39 Kč za m3
včetně DPH.
Platby za stočné v roce 2020 budou vybírány
na základě fakturace a to 2 x ročně (duben, říjen
dle spotřeby Vak za pololetí – faktura zálohová
a faktura dle odpočtu, případně fakturace dle
směrných čísel). Stočné lze zaplatit převodem na
účet a nebo v hotovosti na obecním úřadě
v Rokytně v úředních hodinách. Faktury dodáváme
vlastními silami do Vašich poštovních schránek.
Můžeme Vám je ale zasílat na email, pokud nám ho
oznámíte.

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

Oznámení VAK
Na základě rozhodnutí statutárních orgánů
společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice,
a.s. byla schválena cena pro vodné a stočné
platné
od 1. 1. 2020.
vodné
41,66 Kč + zákonem stanovená DPH
stočné 44,00 Kč + zákonem stanovená DPH
Vak Pardubice

Z evidence

obyvatel

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

Podíl obyvatel v %
Rokytno
687
74,92
Drahoš
43
4,69
Bohumileč 149
16,25
Zástava
38
4,14
celkem
917
100,00

%
%
%
%
%

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBCI

Odešli z našich řad
Věra Jiroutová
Jaroslav Flégl
Miloslava Vajerová
Jan Vrbata
František Čepek
Růžena Marešová
Miroslav Schejbal
Margita Zapachová
Vojtěch Sháněl
Josef Kubizňák

Vzpomínáme

Rokytno
Rokytno
Rokytno
Rokytno
Rokytno
Rokytno
Rokytno
Rokytno
Rokytno
Rokytno

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů není možné provádět
vítání občánků z iniciativy obecního úřadu.
Iniciativa musí vycházet ze strany rodičů dítěte.
Vítání občánku na Obecním úřadě v Rokytně má
dlouhodobou tradici. Pokud budou chtít rodiče své
miminko slavnostně přivítat do života na Obecním
úřadě v Rokytně, bude nutné, aby rodiče požádali
o zajištění účasti jejich dítěte na vítání
občánků. Podrobné informace podá Obecní úřad
v Rokytně.

Narodili se

Zuzana Švarcová
Adéla Balšánková
Matouš Trasoň
Jeremiáš Pavel
Netolický
Karolína Ježková

Rokytno
Rokytno
Rokytno
Rokytno
Drahoš

Touto cestou jim přejeme
hodně zdraví a štěstí v jejich životě

Vědomostní kvíz

Státní

veterinární správa
informuje
Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze v
případě, že je pes označený mikročipem

Obec Rokytno Vás zve na

„VĚDOMOSTNÍ KVÍZ“
Kdy:
Kde:
Od:

23.1.2020
Hostinec U Pitrů
17.00.hod.

Téma:

Bohumileč, Drahoš, Rokytno a Zástava

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas,
očkovací průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi s
jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

Soutěžní týmy se mohou přihlásit na obecním
úřadu v Rokytně.
Vědomostní kvíz
Vědomostní kvíz bude Obec Rokytno pořádat 1x za
měsíc. Téma každého kvízu bude jiné.
Vědomostního kvízu se mohou zúčastnit týmy,
které mají maximální počet osm lidí.
Kvíz se skládá z několika témat o několika
otázkách.
Po každém tématu bude následovat doplňující
otázka.
Za
každou
správně
zodpovězenou
doplňující
otázku
získáte
jeden
bod.
V doplňující otázce bod získávají ti, co byli ze
všech nejblíže správné odpovědi. Správnou
odpověď ví vždy nejlépe moderátor.
Těšíme se na Vaši účast!
Petra Vrbatová

Výstava modelů autíček

Součástí expozice je výstava pohádkových kostýmů.
Výstava je v Rokytně v domě čp. 146 u autobus. zastávky.
Otvírací doba:
sobota – neděle , svátek
od 10 do 16 hodin
telefon 724 121 821
Po předchozí telefonické dohodě je možná návštěva kdykoliv.
více na webu www.rokytno.eu
Otvírací doba o Vánocích
Výstava je uzavřena 24.12.2019, 31.12.2019 a
1.1.2020.
Ve dnech 23.12.,25.12.,26.12.,27.12.2019 je
otevřeno po domluvě na telefonu,
ve dnech 21.–22.12.2019 a 28.12 a 29.12.2019
je otevřeno od 10 – 16 hodin.

Bezpečnostní desatero
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o
problému, na který nás upozornil Hasičský záchranný
sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice
vyplynulo, že v českých domácnostech dochází každý
rok k více než tisícovce požárů, při nichž umírají
desítky lidí a stovky jsou zraněny. Jen v loňském
roce došlo k 1700 požárům rodinných domů, zemřelo
při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno a škody
způsobené požáry přesáhly 286 milionů korun.
Jednotky požární ochrany vyjížděly k požárům
domácností každý den. Hasiči proto připravili
informační kampaň, v níž ve spolupráci se všemi
starosty a starostkami obcí na území České
republiky cílí na jednotlivé domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím
obcí a starostů preventivně působit na spoluobčany
ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku
při požárech. Pomoci k tomu má právě Bezpečnostní
desatero požární ochrany, které Vám přikládáme
k Rokytenským novinám.
Každý z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své
chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru nese pouze on sám, nikoli stát nebo
hasiči.
Vznik tohoto letáku vyplynul od příslušníka
Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS
ČR, vedoucího oddělení zjišťování příčin vzniku
požárů plk. Mgr. Radka Kislingera.
Petra Vrbatová

Pardubický kraj informuje

Desatero cestovaní na krajské železnici
od 15. prosince 2019
Důležité otázky a odpovědi
1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji?
České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji
s výjimkou tratí 024 a 025
LeoExpress – tratě 010 , 024, 025
2) Co se změní pro cestující?
Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází
k žádným změnám v rámci cestování. Přestupy mezi
jednotlivými spoji jsou možné v rámci Českých drah
na jednu jízdenku. Nadále platí tarif dopravce, IN
karty, síťové jízdenky atd.
V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express
je uznáván tarif IREDO, karty IREDO, a jízdné Leo
Expressu.
3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?
Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez
jakékoliv změny.
V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez
karty IREDO bude nutné si pořídit dvě jízdenky.
Jestliže se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou
z předchozího spoje, je poté cestující odbaven
v návazném vlaku bez jakékoliv přirážky.
4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když…?
Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express a
naopak v Pardubickém a Královéhradeckém kraji (IDS
IREDO):
S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu jízdenku
přestupovat mezi vlaky obou dopravců na území
Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších
vybraných úseků.
Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky
obou dopravců na jednu jízdenku.
Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a
naopak mimo Pardubický a Královéhradecký kraj (IDS
IREDO):
Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých
drah nebude možné cestovat na jednu jízdenku.
Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u
každého dopravce.

5) Kde najdu informace o vhodném spojení?
Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)
Pro vyhledání ceny jízdného lze využít
Tarifní kalkulátor IDS IREDO
(www.oredo.cz/tarifni-kalkulatorjizdneho) nebo stránky dopravců České
dráhywww.cd.cz a Leo Express
www.leoexpress.com/cs.
6) Kolik stojí karta IREDO?
Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO
k dostání za akční cenu 30 korun.
Akce platí pouze pro karty pořízené na
území Pardubického kraje.
7) Je pro mne karta výhodná?
Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje
zakoupení časové jízdenky, jednorázové
přestupní
jízdenky
nebo
platbu
elektronickou
peněženkou,
která
je
součástí karty IREDO.
Karta je vhodná především pro pravidelné
cestující, kteří využívají jak spoje pouze
jednoho dopravce, tak cestující, kteří
přestupují mezi dopravci nebo využívají
k dopravě také autobusovou dopravu.
8) Kde mohu kartu pořídit?
Kompletní seznam kontaktních míst a
informace o kartě IREDO najdete na
stránkách společnosti OREDO www.oredo.cz
9) Kdy ji mohu využít?
V osobních, spěšných vlacích a autobusech
na území Pardubického kraje.
Dále karta platí v rychlících (mimo R 640
a R641) a také ve vybraných vlacích vyšší
kvality (IC, EC, rj). Seznam dálkových
vlaků zařazených do IDS IREDO naleznete na
stránkách www.oredo.cz
10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a
kartě IREDO?
Více o tarifu IDS IREDO, možnostech
využití karty IREDO. nebo aplikaci IDS
IREDO (pro iOS i Android a také na
http://iredo.online)
naleznete
na
webových stránkách www.iredo.info nebo na
Call centru IDS IREDO 491 580 333.

Inzerce
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

Digitální vysílání DBT 2
Už jste určitě slyšeli o připravovaných změnách v
pozemním televizním vysílání. V souvislosti s
plánovaným přechodem na novou technologickou
platformu DVB-T2 Vás chceme informovat o aktuálních
a chystaných krocích. Přechod na DVB-T2 je
vynucenou změnou, která se týká 60 % domácností v
ČR
přijímajících
televizní
vysílání
prostřednictvím pozemních digitálních televizních
sítí DVB-T.
Přechod na DVB-T2 se uskuteční v období listopad
2019 – červen 2020. Vysílání celoplošných
DVB-T sítí bude v České republice definitivně
ukončeno 30. června 2020.
Co je třeba pro to udělat?
1. Pořídit si set top box (cena startuje na 550 Kč,
i nejlevnější boxy umožňují příjem v HD kvalitě a
lze je připojit i nejstarším televizorům) nebo
televizor, které nový signál umí přijmout.
Podívejte se, které přijímače již byly na příjem
DVB-T2 a kodek HEVC certifikovány
www.dvbt2overeno.cz.
V obchodech poznáte certifikované přijímače podle
nálepky DVB-T2 ověřeno.
2. Naladit si DVB-T2 vysílání již dnes. V případě
individuálních antén není obvykle potřeba činit
žádné změny. U společných antén v bytových domech
je nutné povolat specializovanou servisní firmu.
Pokud budete mít dotazy, obraťte se na naši
zákaznickou linku: +420 800 929 929 (Po – Pa,
8:00 – 20:00), můžete nás kontaktovat
prostřednictvím webových stránek
www.dvbt2overeno.cz a informace jsou dostupné
také prostřednictvím informačního TV kanálu
Nalaďte se na DVB-T2.
Co nám nový standard DVB-T2 přináší?
Pozemní televizní vysílání "přes anténu" je
bezplatné - nezáleží na počtu ani umístění
televizoru.
Poplatky
za
příjem
pozemního
televizního vysílání jsou pro vás stále 0.
Dostanete téměř veškeré české programy ve vyšší
kvalitě - Česká televize vysílá v DVB-T2 v té
nejvyšší HD kvalitě, i řada soukromých TV stanic
bude mít možnost vysílat v HD. Kmitočty pro pozemní
televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem garantovány
nejméně do roku 2030. Nový vysílací standard DVBT2 umožní ještě aktivnější propojení televizního
vysílání s internetem a interaktivní služby
prostřednictvím HbbTV – červeného tlačítka, které
je součástí většiny nových DVB-T2 televizorů.
Vysílání DVB-T2 je dostupné v celé ČR.
České Radiokomunikace a.s.

Pozvánka
Hostinec U Pitrů v Rokytně Vás zve na

ROKYTENSKÝ PŘEDSILVESTR
Kdy : 28.12.2019 od 20 hodin
Kde : Hostinec U Pitrů
K tanci a poslechu hraje skupina
„DREAMS OF ROCK“
Bohatá tombola a půlnoční překvapení!
Vstupné zdarma.

Mladí hasiči
Hasičské soustředění jsme si užili na chatě
v Horním Polubným, poslední víkend v září.
Celodenní
sobotní
výlet
jsme
prochodili
v Harachově, kde se nám moc líbilo. Už nyní se
těšíme na další cestování.
V říjnu jsme závodili v Sezemicích a v Horních
Ředicích. O říjnové úterní schůzce jsme byli
v lese sbírat žaludy pro lesní zvířátka.
Dne 5.listopadu jsme v zasedací místnosti
obecního úřadu měli besedu o První pomoci,
zásadách a pravidlech poskytování první pomoci.
Listopadové a prosincové schůzky jsme měli
v tělocvičně, kde jsme se připravovali na závody
a hráli hry.
Dne 22.11. se mladí hasiči účastnili Valné
hromady, kterou pořádalo SDH Rokytno v Hostinci
U Pitrů. Anička Vrbatová představila prezentaci
o činnosti mladých hasičů v roce 2019. V tento
den byli zvoleni vedoucí mladých hasičů pro nové
volební období, Anička Vrbatová a Pepa Valenta.
Slibovaná hranolková párty se konala 12.12.
v Hostinci U Pitrů.
Blíží se nám konec roku 2019. Upřímně bych chtěla
poděkovat
všem,
kteří
nám
s rokytenskou
hasičinou pomáhají, především dětem a jejich
rodičům, Aničce Vrbatové, Pepovi Valentovi,
Romanu
Vackovi
a
Milanu
Horákovi.
Jana
Richterová-Dokoupilová
je
pro
nás
letním
parťákem našeho týdenního soustředění, děkuji.
Děkuji děvčatům a hochům z SDH Rokytno a Obci
Rokytno. Protože jsme opravdu skvělá parta lidí,
dokážeme to, co neustále dokazujeme – pomáháme
bližnímu svému. Děkuji.
Vrbatová Petra

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

Zamyšlení
Já sním o vánocích bílých,
Vánocích, jaké z dětství znám.
Zněly zvonky saní a každé přání
v ten den splnilo se nám.
Já sním o vánocích bílých,
vánočním stromu zářícím.
Světla svíček, jmelí a sníh …
Tak byl krásný den o vánocích.
Zcela jistě všichni starší jste už slyšeli tyto
krásné verše vánoční písně, jež nás provázely
vánoční dobou v dávné minulosti. Kouzlo vánoc
nepominulo ani za dlouhý čas, který uplynul
od dob našeho dětství. To nedobré smazal čas a
ta světýlka dobra září z vánočního stromku dál,
co by poselství i pro naše potomky ba
i
prapotomky. Dávejme si pozor, abychom neporušili
ty jiskřičky v očích dětí, ať je i oni rozdávají
dál, až oni povyrostou a budou také smít o tom,
jak to bylo za mlada. A mohou pak říci: bylo to
krásné i když jinak, a škoda že tak dávno tomu.
Ta událost a později legenda o narození Ježíška,
řečeno moderně, to nemá chybu. Začátek každého
života toť zázrak sám.
A ač si myslíme, že už
víme skoro všechno, zázraky se přes to budou
konat dál a každé zrození nového člověka jím je
a bude dál. Budiž chvála tomu, že to tak je a
bude. Jistě každý odpustí absenci sněhu,
v Betlémě při narození Krista taky nebyl a tak
alespoň básníci mají o čem psát a snít a my taky.
Přeji Vám všem pokojné prožití vánoc a zdraví
především.
Jaroslav Vrchlický
Vánoce
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká
dnes všecky struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
Zem
kam
Bůh
a v

jak by liliemi vzkvetla
sníh pad, tam se zachytil
úsměv v tvářích, v oknech světla,
nebi hvězdy rozsvítil.

A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří …
ó Vánoce, ó Vánoce …
František Zajíc

Bezohlednost zničila život
slušné bezúhonné rodiny v obci Rokytno.
V naší obci žijeme již 21 let od r. 1998.
Nepamatuji si, že za tuto dobu by naše rodina
měla konflikt s nějakým sousedem, nebo občanem
obce. Myslím, že nikoho neobtěžujeme, ani
neohrožujeme. Manželka už mnoho let nepracuje.
Trpí nevyléčitelným onemocněním, které způsobuje
značné bolesti a současná medicína tento problém
neumí léčit. Aby syn ulevil matce v jejich
bolestech, přinesl několik semen léčivé rostliny
KONOPÍ.
Tuto
rostlinu
jsme
na
zahradě
vypěstovali, já utrhl několik listů a vyrobil
200 g masti z lékařské vazelíny. Toť vše.
Nějakým bezohledným občanem naší obce, jsme byli
udáni na policii. Přijelo policejní komando,
rostliny i mast zabavili a následně jsme byli se
synem obviněni z výroby omamné a psychotropní
látky dokonce ZNAČNÉHO rozsahu! Podle § 283
s trestem vězení 2–10 let. Taková je v české
republice spravedlnost a takovéto středověké
zákony u nás platí. Následně jsme byli souzeni
v Pardubicích Okr. soudem a uznáni vinní a
nepravomocně
odsouzeni
k trestu
vězení
s podmínečným odkladem. Manželka má invalidní
důchod 1. stupně a já pracuji 12 h denně, abych
uživil rodinu. Již za obhajobu jsme zaplatili
50 000 Kč! Dostali jsme se na finanční dno. 19.9.
byla u nás v Rokytně česká televize natáčet o
nás reportáž a následně natáčela i u soudu. Kdo
má zájem může si to najít v archívu ČT ve čtvrtek
19.9.2019 v hlavních zprávách v 19 h 42 minutě.
Po vysílání zpráv nám stovky občanů v celé ČR
nabízí finanční pomoc, abychom se mohli odvolat,
proti tomuto absurdnímu a nespravedlivému
rozsudku. Chtěl jsem si v bance zařídit
transparentní účet, což je možné, ale jako
fyzická osoba nemohu vyhlásit sbírku. Vystavoval
bych se pokutě až 500 tisíc korun. Transparentní
účet, na který přicházejí peníze, může mít pouze
právnická osoba, organizace, spolek, obecní úřad
apod. Náš „strašný“ zločin jsou 4 rostliny
konopí a sklenička 200 g. Konopné masti pro
léčebné účely.
P. komisař kriminální policie z Pardubic na náš
dotaz kdo nás udal, řekl, že to byl občan z obce
Rokytno. Stačil tedy jeden telefon a důsledek je
2 roky zničeného života celé mé rodiny, 2 roky
stresu, pronásledování, souzení a finanční
likvidace celé naší rodiny.
S drogami nemáme nic společného a vůbec jsme
netušili, že bychom dělali něco neslučitelného
se zákonem, když jsme pěstovali pouze 4 léčivé
rostliny konopí setého (cannabis). Píši toto
jako varování pro všechny, kteří si zasadí na
zahradě konopí a vůbec netuší, že jim hrozí
takovýto teror od Českého státu. Chtěl bych
tímto varovat všechny, že se může najít naprosto
bezcharakterní a bezohledný člověk v jejich
okolí, který je udá.
Koláčný Miroslav Rokytno 57

Základní škola a
mateřská škola
Rokytno,
okres Pardubice

Střípky z naší školy
Prázdninový maraton
Splnilo se nám přání. Školka prošla zaslouženou
rekonstrukcí. Bylo to mnohdy adrenalinové.
Jakmile se začal řešit jeden problém, hned se
vyloupl druhý, po něm kaskádovitě další a další.
Ale s výsledkem jsme spokojeni. Je odstraněno
vlhnutí zdí, zbroušená podlaha a položena nová
podlahová krytina, odstraněna stará výmalba a
provedena nová. Prostory rozsvítily i nové dveře
a natřená futra. Koupili koberec, pořídili jsme
drobné kousky nábytku, třídu berušek doplnili o
obrazovku na interaktivní programy.
I vně
budovy byly provedeny úpravy zabraňující vlhnutí
zdí. Nyní mají všichni obyvatelé Rokytna školku
jako ze škatulky. My se už postaráme, aby školka
byla opravdu mateřská.
Velký dík patří všem, kteří se na renovaci
podíleli a odvedli poctivou práci. Vážím si
všech rodičů, prarodičů, kteří se zapojili do
prací demontážních a montážních při vystěhování
a opětovném nastěhování do prostorů MŠ. Mé velké
uznání a dík patří našim hasičům. Opět
nezklamali. Byli tam, kde je bylo třeba. Jsou to
prostě správní chlapi. Vždyť také mnozí prošli
naší školou. Je dobře, že je máme. Děkujeme
zřizovateli, který rekonstrukcí své budovy
umožnil dětem pobývat ve zdravotně nezávadném,
vkusném, inspirujícím prostředí.
Olga Brousilová
Do lesa s lesníky
Na konci září za podpory pracovníků Lesů ČR se
děti mohly zúčastnit půldenního interaktivního
programu v lese, který přibližoval les očima
lesníka.
Zahrnoval
jednotlivá
stanoviště
zajištěná převážně odborníky a vyškolenými
lesními pedagogy v lokalitě u rybníka Výskyt v
hradeckých lesích. Po příjezdu nás lesníci
slavnostně přivítali troubením na lesní roh a
rozdělili děti do přibližně stejně početných
skupin, které se střídaly u jednotlivých
stanovišť. Zde se děti dozvěděly, jak se pěstuje
les, jaké dřeviny sázíme a pod dohledem
odborníka si mohly zasadit svůj stromek. Formou
velmi zábavné hry na les si děti vyzkoušely, jak
se označují dřeviny vhodné k odstranění. Toto
stanoviště bylo velmi kreativní, všichni si to
užívali po svém (i lesníci), zvlášť když paní
učitelky za mohutného fandění řezaly pilou
strom. Zajímavá byla technika měření stromů a
práce s lesnickými mapami. Celý program příjemně
doplňovala zvířata – pes Zoro a kobyla Diana,
kterou děti s napětím sledovaly při těžební
činnosti. Zástupci Petrofu zase měli připravené
ukázky dřeva různých stromů a na zmenšeném
modelu předvedli funkci klávesnice piana. Děti
si odnesly i drobný suvenýr. Bylo krásné počasí,

spousta zajímavých činností a nakonec ještě
sladká odměna – koláč. Lesníci nás pochválili za
spolupráci a znalosti prokázané při určování
stromů. Vraceli jsme se do školy unavení a
spokojení.
Očima dětí (neupraveno):
Hodně jsem toho znal a věděl, protože chodím s
tátou do lesa. (Horyna Eda)
Mně se nejvíc líbilo stanoviště, kde jsme sázeli
stromky a učili se o semenech. Další stanoviště
bylo zajímavé, protože jsme tam měřili výšku a
stáří živého stromu. (Karlík Tobiáš)
Líbilo se mi, jak paní učitelky řezaly strom
pilou, bylo to velmi zábavné. Potom paní
zatroubila na lesní roh a byl konec. Dali nám
blok a koláč a jeli jsme do školy, kde na nás
čekaly kuchařky, které nám udělaly řízky – mňam.
(Svědiroh Dominik)
Nejhezčí na tom bylo, že ty lidi si pro nás
udělali čas. Jsem ráda, že nás pozvali. Udělali
to krásně. Mooooooc se mi to tam líbilo.
(Umlaufová Eliška)
Ehlová Martina
Vítání občánků
V neděli 20. října proběhlo na obecním úřadě
vítání občánků.
Tentokrát jsme vítali tři
miminka.
Dvanáct žáků ze základní školy v Rokytně a jeden
náš loňský absolvent společně pro miminka
nachystali desetiminutové hudebně literární
pásmo. Krásné dětské písničky žáci zazpívali s
doprovodem kláves, kytary a různých orffových
nástrojů. Vše bylo proloženo recitací básniček
o maminkách a miminkách.
Připravené vystoupení se dětem velice vydařilo,
měly radost, že i miminka byla spokojená.
Marta Stránská
Školní družina
V letošním roce je do ŠD přihlášených 25 dětí,
z toho
11
prvňáčků.
Vzdělávací
program
naplňujeme
v rámci
projektů.
Děti
zajímá
příroda. Seznamovaly se s různými přírodními
jevy. Povídaly si o suchu, hoření lesů na Sibiři,
kácení deštných pralesů. Děti hledaly informace
k tématu v knihách, shlédly dokument o deštných
pralesích a ohrožených druzích zvířat, které
jsou vytlačovány ze svého přirozeného prostředí.
Ve skupinách jsme vyrobili dvě mapy světa. Děti
malovaly, co přírodě škodí a co jí prospívá.
Děti zaujal i projekt Zdraví, nemoc. Začali jsme
povídáním o vitamínech a ovoci a zelenině,
šípkové růži, vařili jsme čaj z šípků a pojídali
vlastnoručně
upečený
štrůdl
z
jablíček.
Zdramatizovali jsme si pohádku o Šípkové
Růžence. Nemoc a její podoby, návštěva lékaře,
očkování, zdravý životní styl, zájmy a psychická
pohoda, to vše bylo tématem projektu Nemoc a
zdraví. Zakončili jsme ho výtvarnou činností.
Třetí projekt byl Místo, kde žiji. Vyprávěli
jsme si o Rokytnu a jeho vzniku, znaku, firmách
a spolcích, které v Rokytně fungují. Také jsme
si prohlédli Rokytenské noviny. Nejen Rokytno,
ale i Pardubice jsou místo, které patří k našemu
životu. Pardubické pověsti nám přiblížili
pracovníci Východočeského muzea v Pardubicích v
rámci programu Pardubice v proměnách času. Děti
si zahrály na architekty, pracovaly v menších

skupinkách a pomáhaly budovat Pardubice, tak,
aby se jim v nich dobře žilo. Děti pracovaly
s mapou Pardubic, do které umísťovaly dobové i
současné fotografie. Nabyté znalosti prakticky
ověřily
na
výletě,
který
proběhl
6.12.
V prosinci nás čeká ještě jedna příjemná akce.
Děti 17. prosince s připraveným vystoupením a
vyrobenými přáníčky navštíví naše nejstarší
spoluobčany v Domově pro seniory na Dubině
v Pardubicích.
Lenka Prausová
Radujeme se
Již druhým rokem jsme se zúčastnili Logické
olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná
Mensou České republiky založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a
kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování
a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je
svým pojetím unikátní soutěží, protože se
nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž
rozvíjející především schopnost samostatného
logického uvažování. Její moto: „Odvaž se
používat vlastní rozum...“ Immanuel Kan
V letošním roce se do soutěže zaregistrovalo 71
208 soutěžících z 3 249 škol, což je nejvíce v
historii soutěže.
Náš žák Antonín Turzo se společně se 43
nejúspěšnějšími
řešiteli
oblastních
kol,
probojoval v kategorii A (3. – 5. ročník) do
krajského kola. Dařilo se mu. Získal 3. místo,
byl lepší než 95,5% ostatních účastníků
krajského kola.
Poděkování patří i školní
asistentce, která ho do Pardubic doprovodila.
A tak se Tonda mohl v pondělí 25. 11. 2019 vydat
do Prahy do krásných prostor Míčovny Pražského
hradu, kde se konalo celostátní finální kolo
soutěže. V jeho kategorii A se sešlo 65
nejlepších řešitelů z krajských kol z celé ČR.
Skončil na 57. místě. Gratulujeme.
Tímto děkuji zřizovateli, zastoupeném paní
starostkou, za zajištění dopravy na finálové
kolo soutěže.
Vstoupili jsme do dalšího projektu – ŠABLONY II
Získali jsme finance ve výši 925 997,-Kč.
Využijeme je na školní asistenty v ZŠ, ŠD, ŠD,
na projektový den ve škole a mimo školu, využití
ICT ve vzdělávání v ZŠ, čtenářský klub pro žáky
ZŠ, vzdělávání pedagogů.
Olga Brousilová
Podzim v MŠ
Na začátku září přivítaly děti ve školce nové
kamarády. Starší děti vzpomínaly na prázdniny
a své zážitky vyprávěly ostatním. Mladší děti se
seznamovaly s prostory školky, se zaměstnanci,
učily se pamatovat si svou značku, místo v šatně
a u stolečku. Učily se básničku, která každý den
provází ranní kruh. V něm se děti dozvídají, co
je každý den ve školce čeká a mají možnost
podělit se s ostatními o své zážitky.
Během měsíce září jsme s dětmi pomocí obrázků
zjišťovali, kdo se o nás ve školce stará, co
dělají např. uklízečka nebo kuchařky. Také jsme
si povídali, kde bydlíme, co doma nejraději
děláme a jaké hračky na nás doma čekají, zatímco
jsme ve školce.

S příchodem října jsme se zaměřili na poznávání
zeleniny a ovoce, které se na podzim sklízí na
zahrádce nebo na poli. Některé druhy ovoce a
zeleniny jsme otiskovali na papír, malovali nebo
modelovali. Přitom jsme si procvičili barvy a
některé tvary. Děti si do školky přinášely
z domova různé druhy ovoce a zeleniny, ze
kterých jsme si nejdříve udělali výstavku.
Společně jsme je zkoumali zrakem, hmatem, čichem
a nakonec jsme si uspořádali ovocnou hostinu.
Následně jsme si sdělovali, co nám nejvíce
chutnalo. Dýně v kombinaci s přírodninami děti
využily k výrobě podzimních skřítků. Některé
dýně jsme společnými silami vydlabali, vyřezali
veselé obličeje a ozdobili si prostor u
vstupních dveří. Několik následujících dní nám
potom vydlabané dýně ráno svítily na cestu do
školky.
Mlhy a chladné počasí nám přinesly listopad a my
jsme si začali více všímat změn v okolní
přírodě. Zkoumali jsme teplotu vzduchu, padající
listí, prohlíželi jsme si tvary, velikost a
krásné zbarvení některých druhů listů. K podzimu
patří také papíroví draci a tak jsme si je ve
školce vyrobili – starší děti skládáním a
lepením, mladší děti draky kreslily pomocí
klovatiny a suchých pastelů. Barevní draci nám
potom zdobili třídy i šatnu.
V následujících
listopadových
dnech
jsme
s písničkou „Už Martin na bílém koni“ netrpělivě
vyhlíželi první sněhové vločky a dočkali jsme
se. Venku je čím dál víc chladněji a tak nás
zajímalo, jak se chránit v nepříznivém počasí a
jak se starat o své zdraví. Povídali jsme si o
vitamínech,
o
zdravých
i
méně
zdravých
potravinách. Diskutovali jsme nad tím, jaké je
vhodné oblečení do chladných dnů a jak své tělo
udržovat v dobré kondici. Při pravidelném
cvičení v tělocvičně i ve třídě jsme zjišťovali,
co naše tělo dokáže. K tomu jsme využili
písničku
„Hlava,
ramena“,
běh,
poskoky,
přeskoky, zdolávání různých překážek.
Během celého podzimu jsme na vycházkách
poznávali okolí školky a různé části Rokytna.
Dík příznivému počasí jsme mohli hodně času
trávit na školní zahradě. Tam máme velmi mnoho
možností ke zkoumání, objevování a k hrám.
Oblíbeným místem se postupně stal skládek
materiálu, kde mají děti k dispozici rozličný
přírodní materiál. Pravidelně zde vznikají různé
domečky a další stavby. K pohybovým aktivitám
zase rádi využíváme tunely, špalky a lávky.
Zahrada nám však neslouží jen k hrám. Pravidelně
pozorujeme vodní nádržku a její změny v průběhu
měsíců. Pomáháme také s péčí o zahradu. Od září
až do listopadu jsme zalévali bylinkové záhony
a keře nebo hrabali spadané listí. S příchodem
prosince se už těšíme na následující dny plné
očekávání blížících se Vánoc.
Poděkování
S koncem roku děkuji. Všem žákům, kteří nám
nedovolují stárnout, protože nás stále nutí
klást si otázky a hledat odpovědi. Umožňují nám
být v pohybu, tančit. S nimi si uvědomujeme, jak
je důležité milovat a lásku projevovat.
Přiznávám,
že
to
není
vždy
jednoduché.
Děkuji
rodičům
za
zájem
a
otevřenost,
i za okamžiky méně příjemné, které nám ledacos

zrcadlí.
Děkuji
zřizovateli,
hlavně
paní
starostce, která promlouvá selským rozumem a
velkým srdcem. Děkuji všem, kteří pomáhají,
ubližují, milují, milují, a přesto odejdou.
Všichni v nás zanechávají své stopy, ke kterým
se občas v myšlenkách vracíme. Díky nim se
stáváme těmi, kterými jsme.
Olina Brousilová

Pohádka nebo pravdivý příběh?
Studánka a poutník
Studánka si žila svým životem. Radovala se
z doteků slunce a třpytu hvězd. Jednou ji
navštívil
žíznivý
poutník.
Vyčistil
ji.
Po chvíli se s ní spojil svými ústy. Nemohl se
nabažit té slastné chuti. Nestačil doušek, chtěl
plný džbán. Studánka se tetelila blahem.
S radostí oblažovala jeho ústa, užívala si
okamžiky vzájemného vpíjení. Jiskřivě zářila.
Jednou se poutník zeptal studánky: „Co bude
dál?“ „Nerozumím. Je teď“, odpověděla studánka.
Poutník je poutník. Osvěžil se a kráčel dál.
A studánka? Užívala si zářivý dotek slunce
i třpyt hvězd.
Věděla své. V její živé vodě je navždy rozpuštěna
vášeň poutníkových úst.
Studánka nikdy nelže. Každá lež se v ní utopí,
i kdyby to byla lež jako věž.
Poutník a studánka
Putoval krajem poutník, na zádech batoh. Úměrně
s délkou jeho cesty se batoh naplňoval a těžkl.
Poutník statečně nesl svůj náklad s vědomím, že
je to správné.
Přihlásila se žízeň, ale voda v batohu chyběla.
Žízeň prorostla celé tělo. Náhle spatřil zářivé
odlesky slunce blikající jako maják. Došel ke
studánce pokryté listím, klacíky, semínky.
Urputně začal studánku čistit. Tolik toužil po
její vodě. Smočil rty, polkl první doušek.
„Sakra, co to je?!“ V ústech mu zůstal poslední
zetlelý list. „To je život! Tak tohle tedy
nechci!“ S odporem list vyplivl.
Studánka se posléze poutníkovi nabídla v celé
své spanilosti. Kdo by odolal?! Poutník odložil
svůj batoh a nenasytně pil jak zvíře. Nemohl se
nabažit té čisté chuti. Pobyl u studánky. Užíval
si její prostou jiskřivou krásu, přijímal její
živou vodu.
Po čase mu padl zrak na batoh ve stínu stromu.
Pomyslel si: „Je čas tě poponést.“
„Však na
světě není jen jediná studánka.“ Odcházel.
Pár živých kapek ze studánky odcházelo navždy
s ním.
Tiché přání do ouška: Každý z nás jsme poutníkem
a každý z nás v sobě nosíme studánku. Díky tomu
můžeme svobodně jít životem i zastavit se,
prožívat jiskřivou krásu i nahlédnout do temné
hlubiny. Záleží na nás s kým nebo s čím se
propojíme. Vždyť to znáte! Je fajn dovolit si
být šťastný, je fajn vidět za slzy. Často jsem
v poslední době opakovaně tvrdila, že když má
člověk už těch sát na konci, začíná mu úžasný
život. Ale mám pro vás všechny dobrou zprávu.
Mýlila jsem se. Začíná každému bez ohledu na
věk, právě teď. Tak si to pojďme všichni užít.
Olga Brousilová

Poděkování
hasiči

Vážená paní starostko.
Letecké
služby
Hradec
Králové
a.s
pořádaly dne 15.6.2019 již 12. ročník akce "OPEN
SKIES FOR HANDICAPPED" (OSH) na letišti Hradec
Králové.
Jedná
se
o
vyhlídkové
lety
pro spoluobčany s hendikepem s celodenním
doprovodným programem pro celou veřejnost.
Nad akcí převzali, jako i v minulých letech,
záštitu
ministra
obrany
ČR
a
hejtman
Královéhradeckého kraje.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Sboru
dobrovolných hasičů Vaší obce, za pomoc při
zabezpečení a profesionální přístup k této akci,
která je svou výjimečnosti v naší republice
jedinečná.
V průběhu dne jsem měl možnost diskutovat
s návštěvníky z řad osob s hendikepem, pozvanými
hosty a ostatními účastníky akce. Ti projevili
uznání a poděkovali za možnost zpříjemnit život
lidem s hendikepem.
Budu se těšit na spolupráci pro pořádání již 13.
ročníku, OSH v roce 2020.
S úctou
Ing. Pavel Rind
ředitel společnosti a člen představenstva
Letecké služby Hradec Králové.

Vážená paní starostko,
dovolte mi abych Vám tímto poděkoval za výpomoc
Sboru
dobrovolných
hasičů
Rokytno
při
zabezpečení akce Open Skies For Handicappend,
který se konal na letišti v Hradci Králové dne
15.června 2019.
Věřím, že vzájemná spolupráce Vašeho Sboru
dobrovolných hasičů s Armádou České republiky
bude na podobných akcích i nadále pokračovat.
S přátelským pozdravem
plukovník Ing. Karel Filip, pH.D. ředitel
Krajské vojenské ředitelství Hradec Králové.

Hokejový klub Rokytno

Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Pardubice bude od 4. do 12.
ledna 2020 na Pardubicku organizovat další
ročník Tříkrálové sbírky.
Tato sbírka proběhne i v Rokytně.
Více na webových stránkách
www.pardubice.charita.cz.

Zpívání vánočních koled

Chtěl bych pozvat všechny vyznavače bruslení na
každoroční

„Vánoční

led“ v Třebechovicích.

Bruslení proběhne 24.12.2019
od 9.00 do 10.30 hodin.
Pro ty kdo nemají vlastní dopravu bude
k dispozici obecní tranzit s odjezdem
v 8.30 hodin od hospody.
Jelikož se blíží Vánoce a Nový rok tak Vám
chci popřát klidné a pohodové Vánoce a
do nového roku hodně štěstí, zdraví a
osobních úspěchů.
za HC Rokytno
Leder Václav

Kulturní

akce

v Rokytně
Zveřejňujeme pouze akce,
u kterých jsou jisté termíny konání.

28. 12. 2019 Rokytenský předsilvestr
v hostinci v Rokytně

17.
23.
14.
7.
8.
30.

1.
1.
2.
3.
3.
4.

2020
2020
2020
2020
2020
2020

Obecní ples
Vědomostní kvíz
Hasičský ples
Maškarní ples
Dětský maškarní ples
Čarodějnice

Obec Rokytno
vás srdečně zve na

VI. Obecní ples ,
který se uskuteční v pátek 17. ledna 2020 od 20 hodin
v hospodě „U Pitrů“ v Rokytně
Hraje: „ALIBI“
Vstupné 50 Kč
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