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Zástavské posvícení
Sportovní odpoledne pro děti
v Rokytně
Bohumilečské posvícení
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemného odpadu

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

2020

Výstava modelů autíček
Výstava modelů autíček a dalších hraček
v Rokytně v domě čp. 146.
Výstava je nyní otevřena
o víkendech a svátcích od 10 do 16 hodin.
Otvírací doba od 1.7. do 31.8.2020
pondělí – pátek od 12 do 16 hodin
sobota, neděle, svátek od 10 do 16 hodin.
Návštěva mimo tuto dobu je možná
po telefonické domluvě na telefonu 724 121 821
nebo emailu vystava@rokytno.eu .

Vstupné :
dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, rodinné 120 Kč

Úřední hodiny
Obecní úřad Rokytno oznamuje,
že ve středu 24.6.2020 má úřední hodiny
pouze od 7 do 11 hodin.

Obecní knihovna Rokytno
Knihovna je v budově obecního úřadu v Rokytně.
Knihy se půjčují na základě registrace a zdarma.
Knihovna bude mít novou knihovnici
a to Terezu Macháčkovou.
Knihovna je po uzavření v době nouzového stavu znovu
otevřena od 1.7.2020.
Otevřena bude vždy
v pondělí od 16.30 do 19.30 hodin.

Děkuji paní Olze Trojanové za dlouhodobé vedení
knihovny. Knihovnu vedla více než 25 let.
Vrbatová Petra

je

telefon 724 121 821
více na webu www.rokytno.eu

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dne 27.2.2020 jsme z Pardubického kraje obdrželi
informační
leták
mířený
ke
všem
skupinám
obyvatel, který se týkal dodržování základních
hygienických zásad. Leták nás odkazoval na webové
stránky Pardubického kraje, kde jsme se dozvěděli
informace týkající se něčeho pro nás neznámého koronaviru.
Téměř každý den byla vydávána ministerstvem
vnitra a ministerstvem zdravotnictví mimořádná
opatření, která jsme obdrželi na obecním úřadu.
Vláda ČR na návrh ministra vnitra schválila
vyhlášení nouzového stavu na celém území České
republiky.
Nouzový
stav
byl
vyhlášen
od 12.3.2020, od 14 hodin. Vyhlášení nouzového
stavu pro nás všechny bylo něco nového, byla to
pro nás velká neznámá.
Ministerstvem
vnitra
jsme
byli
upozorněni
na
naše,
mé,
povinnosti
vymezené
krizovým
zákonem.
V tuto chvíli jsme neměli a nevěděli o možnosti
nákupu dezinfekčních prostředků a ochranných
pomůcek. Prioritou pro nás bylo pomoci, Vám všem,
našim spoluobčanům. Místním rozhlasem jsme Vás
informovali o námi nabízené pomoci, starším
občanům jsme telefonovali ohledně pomoci osobně.
Někteří z Vás naši pomoc přijali.
Obecní úřad v Rokytně přijímal i Vaši pomoc.
Pomoc od našich spoluobčanů. Roušky na ústa nám
darovali manželé Vrbičtí z Rokytna. Děvčata
ze spolku „Pohoda“ šila roušky na obecním úřadu
v Rokytně. Vaší pomoci si moc vážím. Roušky byly
postupně darovány našim spoluobčanům, kteří
neměli jinou možnost získání roušky, leč byla
nařízena nošením.
Dne 27.3.2020 nám nabídlo Statutární město
Pardubice
ochranné
pomůcky
a
desinfekční
prostředky,
kterými
jsme
alespoň
částečně
zabezpečili pracovníky ČOV v Rokytně, kterou
provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec.
V tuto chvíli jsme již měli možnost nakoupit
ochranné
pomůcky
a
desinfekční
prostředky
pro zaměstnance obecního úřadu.
Dne 20.3.2020 jsme byli požádáni o poskytnutí
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPO V do systému distribuce osobních ochranných
pracovních
prostředků
a
dalšího
materiálu
v Pardubickém kraji za nouzového stavu. Bezchybné
fungování rozvozu zásob z centrálního skladu
do pobočných skladů a dále do jednotlivých
výdejních míst bylo jedinečné. Všem zúčastněným
členům JPO V obce Rokytno srdečně děkuji.
Upřímně Vám všem děkuji za zvládnutí nouzového
stavu v naší obci, za pomoc a vstřícnost. Děkuji
všem, kteří byli v karanténě a vzorně dodržovali
pokyny Krajské hygienické stanice.
Děkuji zaměstnancům obce Rokytno, za jejich
přístup a pracovní nasazení v koronavirové době.
V době nouzového stavu obecní úřad pracoval, dle
nařízení ministerstva vnitra. Projekty, které
máme naplánované pro rok 2020, budujeme.
Srdečně děkuji Vám všem, za vše, co pro naši obec
děláte. Vím, že jste si v této těžké době
pomáhali vzájemně, šili jste roušky, darovali
jste je, jak zdravotníkům, tak i sousedům.
Vzájemně jste si pomáhali s nákupy. Upřímně Vám
všem přeji pevné zdraví!
Vrbatová Petra

O čem se jednalo
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Rokytno 3/2020 konaného dne 23.4.2020
1. Obecní zastupitelstvo ( OZ ) schvaluje program
zasedání.
2. OZ volí ověřovatele zápisu p. R Izáka a p. V.
Blažka.
3. OZ
zastupitelstvo
schvaluje
„Dohodu
o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR“, na akci „Lesní park“, mezi smluvními
stranami Státní zemědělský intervenční fond, Ve
Smečkách 801/33, 110 00 Hlavní město Praha –
Nové Město a Obec Rokytno, Rokytno 21, 53304
Rokytno.
4. OZ schvaluje „Smlouvu o dílo“, na akci „Výměna
střešní krytiny na domě č.p.21 v Rokytně –
budova obecního úřadu“, mezi smluvními stranami
BM DACH SERVIS, s.r.o., Škrovád 3, 538 21
Slatiňany a Obec Rokytno, Rokytno 21, 533 04.
5.
A. OZ schvaluje výzvu a zadávací podmínky
k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodání „Dopravního automobilu
pro obec Rokytno, zadavatelem zakázky je Obec
Rokytno, Rokytno č.p.21, 53304, IČO. 00274178.
B. OZ jmenuje členy do komise na výběr
dodavatele zakázky „Dopravní automobil pro obec
Rokytno“, k otevírání nabídek, posouzení a
hodnocení nabídek:
Vrbatová Petra , Fousek Jiří , Leder Aleš
Náhradníci: R.Hubač, V.Leder a V.Petrásek.
6. OZ schvaluje poskytnutí zápůjčky z fondu obnovy
domů a bytů obce Rokytno p. KP, trvalým bytem
Rokytno č.p.138, 533 04.
7. OZ souhlasí s realizací projektu na pozemku
p.č.36/10 v k.ú. Bohumileč, ve vlastnictví obce
Rokytno. Název: Obnova sportovišť a dětských
hřišť v MAS Region Kunětické hory. Realizátor:
MAS Region Kunětické hory, z.s. Specifikace:
Obnova stávajícího zchátralého oplocení hřiště
v místní části Bohumileč, cca 1200 m2.
Termín realizace: 1.5.2020 – 31.12.2020.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
- Jednání rady za poslední období.
Jedná se
o jednání ze dne 11.3.2020 a 13.3.2020.
- Hospodaření obce k 31.3.2020.
- Výkaz hodin MP Sezemice za I. čtvrtletí roku
2020.
- Připomínku p. Buldry, ohledně hluku v našich
obcích, o nedělích a svátcích např. sekačky na
trávu, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy
apod. Místním rozhlasem a místním tiskem
poprosíme naše spoluobčany o zdržení se, o
nedělích a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin a
v době nočního klidu, veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod. Prosba se
nevztahuje pro případy odstraňování následků
mimořádných událostí. Buďme k sobě ohleduplní!
- Dotaz
ohledně
zadržování
dešťové
vody
ze střech obecních budov. Informace ohledně
podmínek a vybudování zjistí p. J. Malík
na příští jednání OZ.

-

Informace ohledně odkanalizování místní části
Zástava.
Možnosti
odkanalizování
budou
projednány
s projektanty
firmy
RECPROJEKT
s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Rokytno 4/2020 konaného dne 28.5.2020
1. Obecní zastupitelstvo (OZ) schvaluje doplněný
program zasedání o bod č. 17 - Nákup
komunální techniky. Bod č. 16 bude nově Nákup
komunální techniky a bod č. 17 – Rozpočtové
opatření č. 1/2020, které je přesunuto z bodu
č. 7.
2. OZ volí ověřovatele zápisu p. V. Ledera a p. H.
Zbudilovou.
3. OZ schvaluje „Smlouvu o podmínkách provedení
stavby - Propojení silnic D/35 a I/35 RokytnoBýšť“. Smluvními stranami jsou Pardubický kraj,
IČO: 70 89 28 22, se sídlem Komenského nám.
125, 532 11 Pardubice a Obec Rokytno, IČO: 00
27 41 78, se sídlem Rokytno 21, 533 04.
4. OZ schvaluje „Darovací smlouvu“. Smluvními
stranami jsou Pardubický kraj, IČO: 70 89 28
22, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice a Obec Rokytno, IČO: 00 27 41 78, se
sídlem Rokytno 21, 533 04.
5. OZ souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky a
sepsání kupní smlouvy s uchazečem: MOTOTRADE VM
s.r.o., IČO 28 82 24 98, Choceňské předměstí,
Lipová č.p.151, 566 01 Vysoké Mýto.
6. OZ schvaluje Základní škole a mateřské Rokytno,
okres Pardubice pro školní rok 2020/2021
výjimku z nejnižšího počtu žáků stanoveného
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání (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 2020/2021 bude 40.
7. A.OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
864/13 v k.ú. Rokytno, za cenu 100,-Kč za m2.
Žádost si podali manž. V. Geometrický plán na
oddělení pozemku si zadá a zaplatí kupující.
B. OZ schvaluje záměr prodeje části dlouhodobě
zaploceného
pozemku
p.č.
1123/115
v k.ú.
Rokytno, za cenu 35,-Kč za m2. Žádost si podal
p. H. Geometrický plán na oddělení pozemku si
zadá a zaplatí kupující.
C. OZ schvaluje záměr směny pozemků u domu
č.p.4, ve vlastnictví obce Rokytno a domu
č.p.88 v Rokytně.
Jedná se o části pozemků
p.č. 29/1, 100/2, 96/1 a 1123/45, vše v k.ú.
Rokytno. Geometrický plán na oddělení pozemku
zadá obec Rokytno.
8. OZ schvaluje projektový záměr „Protipovodňový
varovný a informační systém obce Rokytno“.
9. OZ schvaluje nákup profesionálního žacího
stroje GRASSHOPPER 725DT6 (ZEAS, a.s. Pod
Kunětickou horou, Staré Hradiště) a traktoru se
zadním výhozem ISEKI SXG 326 (KEŘKA s.r.o.,
Staré Hradiště).

10. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020
k 28. 5. 2020.
Daňové příjmy:
207 940,- Kč
Nedaňové příjmy:
23 800,- Kč
Kapitálové příjmy:
0,- Kč
Dotace, transfery:
226 000,- Kč
Příjmy celkem:
457 740,- Kč
Běžné výdaje:
120 940,- Kč
Kapitálové výdaje: 1 117 800,- Kč
Výdaje celkem:
1 238 740,- Kč
Saldo hospodaření:
-781 000,- Kč
Financování:
781 000,- Kč
11. OZ deleguje na valnou hromadu „VAK Pardubice,
a.s.“, dne 22.6.2020 starostku obce Rokytno,
Petru Vrbatovou.
12. OZ souhlasí se zařazením území obce Rokytno
do území působnosti MAS Region Kunětické hory
(IČ: 27009157) na programové období 2021 –
2027.
13. OZ souhlasí s nákupem kontejneru na bioodpad.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
- Jednání rady za poslední období. Jednalo se o
jednání ze dne 14.5.2020.
- Hospodaření obce k 30.4.2020.
- Rada obce pověřila k provedení „Veřejnosprávní
kontroly“, Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice,
členy kontrolního výboru obce Rokytno (J.
Malík, R. Buldra a H. Procházková). Protokol o
výsledku bude k nahlédnutí na zasedání Rady
obce Rokytno v červnu.
- Cenovou nabídku na výměnu trámů pergoly a
laviček“, v areálu Zš a mš Rokytno, okres
Pardubice.
- Dotaz p. J. Malíka ohledně otevření mateřské
školy v době letních prázdnin. O odpověď bude
požádána paní ředitelka Mgr. Olga Brousilová.
- Informace Václava Petráska, ohledně „Domovních
čistíren
odpadních
vod“,
v místní
části
Zástava.
- Že nádrž na zadržování dešťové vody bude
umístěna u obecního úřadu v Rokytně. Napojení
dešťových svodů bude provedeno odborně firmou,
která
bude
provádět
rekonstrukci
střechy
obecního úřadu.
- Stávající komunální techniku, kterou používají
zaměstnanci
obce
Rokytno,
která
je
nevyhovující.
- Žádosti
ohledně
pronájmu
kulturního
domu
v Drahoši.

Prosba k občanům
Prosíme naše spoluobčany o zdržení se, o nedělích
a svátcích, veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod.
Prosba se nevztahuje pro případy odstraňování
následků mimořádných událostí. Buďme k sobě
ohleduplní!
Petra Vrbatová

Změny územního plánu
ÚZEMNÍ PLÁN
Územní plán je označení pro druh dokumentu,
týkající se uspořádání a využití určitého území.
Jedná se o plán, jehož cílem je účelně a funkčně
umožnit výstavbu a rozvoj současně s požadavky na
udržení
stavu
krajiny
a
přírody.
Územní plán zohledňuje jak životní prostředí, tak
ekonomiku a potřeby lidí, kteří v dané oblasti
žijí. Díky územnímu plánu je možno vyhovět
potřebám
jedinců
i
společnosti
a
současně
zachovat dědictví a stav krajiny pro příští
generace.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec Rokytno plánuje podat návrh na změnu
platného územního plánu. O změnu územního plánu
může zažádat jak fyzická, tak i právnická osoba,
která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku
na území obce Rokytno. Žádost si můžete podat
písemně,
dle
tiskopisu,
který
si
můžete
vyzvednout na obecním úřadu v Rokytně, popřípadě
stáhnout
na
http://www.rokytno.eu/formulare.
Případné návrhy na pořízení změny územního plánu
Rokytno lze podat v prodlouženém termínu z důvodu
nouzového stavu na obecní úřad Rokytno NEJPOZDĚJI

do 31.8.2020.

Z evidence domů
„ROKYTEŇÁKY“

Uvádím pro informaci občanům, kteří nevědí.
Protože, když oslovujeme „rokyteňáky“, myslíme
tím občany celé obce Rokytno, tedy všech místních
částí, takže pokud Obecní úřad Rokytno například
nabízel pomoc a služby občanům Rokytna, byli
myšleni samozřejmě občané všech místních částí.

Rokytnu se díky obchvatu uleví
Náměstek
Michal
Kortyš
svolal
na úterý
2. června v Rokytně veřejné slyšení, zejména pro
obyvatele obce a majitele pozemků. „Chtěl jsem
osobně slyšet od občanů jejich názory a ujistit
je, že máme společný zájem na řešení dopravní
situace v jejich obci. Budu doporučovat vedení
kraje, aby po výstavbě obchvatu došlo k řádné
opravě silnice v celé obci s bezpečnostními prvky
pro omezení rychlosti neukázněných řidičů, kteří
nerespektují povolenou rychlost. Toto už dlouhou
dobu trápí občany Rokytna a je na čase s tím něco
udělat. Hned po jednání jsem zadal vypracovat
projektovou dokumentaci a pevně věřím, že se jak
obchvat
tak
následující
rekonstrukce
potká
v jednom čase. Závěrem bych chtěl poděkovat všem
občanům, kteří o tuto problematiku projevili
zájem.”
Stávající
situace
je
pro
takřka
tisícovku
obyvatel nepříjemná, natož pokud by se měla ještě
zhoršit. „Průjezd vesnicí je naprosto šílený, to
jinak říct nejde. Díky obchvatu se zvýší
bezpečnost lidí v obci,” pochvaluje si Petra
Vrbatová, starostka Rokytna. Variantu, že by
osobní i nákladní doprava ještě ve větší
frekvenci
proudila
přes
její
obec,
si
nepřipouští. „Obchvat se postaví, já tomu pevně
věřím. Nebudu ani uvažovat o tom, že to
nedopadne.”
Martin Madejewský, DiS.
oddělení komunikace a vnějších vztahů
kancelář hejtmana
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125

Pro vysvětlení ...
Obec Rokytno se skládá ze 3 místních částí:
- Rokytno
- Drahoš
- Bohumileč
a místní část Bohumileč má ulici Zástava,
jelikož Zástava nemůže být místní částí obce
Rokytno, protože nemá svoji číselnou řadu
číslování domů ( domy v Bohumilči a v Zástavě
jsou číslovány dohromady, to znamená, že
čísla popisná
16, 17, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 32, 64, 65, 66, 71, 84 chybí
u domů v Bohumilči, ale jsou v Zástavě).
Když tedy vyplňujete svoji adresu do tiskopisů,
tak by měla být takto (je i v nových OP):
OBEC: Rokytno
MÍSTNÍ ČÁST: Rokytno nebo Bohumileč nebo Drahoš
ULICE: tu mají jen zástaváci – jejich adresa je:
OBEC: Rokytno,
MÍSTNÍ ČÁST: Bohumileč,
ULICE: Zástava .
Historicky byly obec
Rokytno a obec Bohumileč
samostatné do roku 1976.
1.1.1977 již byla Bohumileč místní částí Rokytna
a jako samostatná obec zanikla.
Od roku 1977 do roku 1990 byl místní částí obce
Rokytno i Újezd (nyní Újezd u Sezemic).
Místní část Rokytno má nyní 224 čísel popisných,
místní číst Bohumileč má 87 čísel popisných a
místní část Drahoš má 26 čísel popisných.
Marcela Kamenická

SBÍRKA NA MATĚJE
Obec Rokytno vyhlašuje konání veřejné sbírky na
pomoc
Matějovi Vrbatovi z Rokytna,
který je po těžké nehodě upoután na lůžko.
ZAHÁJENÍ SBÍRKY – 11.2.2020
PŘÍSPĚVKY LZE POSÍLAT NA TRANSPARENTNÍ ÚČET

5763624359/0800 u České spořitelny .
Účel veřejné sbírky: Nákup rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek, rehabilitace Matěje
Vrbaty, příspěvek na nákup automobilu.
Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem
Pardubického kraje.

Likvidace odpadů v Rokytně
V Rokytně
třídíme
odpad
do
barevných
kontejnerů. Žádáme tímto občany, aby do těchto
kontejnerů dávali pouze odpad, který do nich
patří, dle označení na kontejneru a tento odpad
zároveň odkládali tak, aby v kontejneru zabral
co nejméně místa. (Plastové lahve sešlápnuté a
vysypané z pytlů, papírové krabice rozdělané,
atd.). Do kontejnerů nepatří jiný odpad, než
pro který je určen. Zároveň vás žádáme, aby
jste tříděný odpad neodkládali mimo kontejnery.
Prostory
u
kontejnerů
jsou
monitorovány.
Kontejnery na plast jsou vyváženy každou
středu, kontejnery na papír každou druhou
středu (v týdnu, když jsou vyváženy i popelnice
na komunální odpad).
Prostor u kůlny za obecním úřadem v Rokytně je
určen
pro
odkládání
pouze
kompletních
elektrospotřebičů (televize, ledničky, pračky,
sporáky,
myčky,
bojlery
a
další
drobné
elektrospotřebiče z domácnosti). Žádný jiný
odpad se na toto místo neodkládá!! Tento
prostor je monitorován kamerou, která pomůže
(už i pomohla) odhalit majitele nepatřičného
odpadu odloženého za úřad.
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů

v

pondělí

19. října 2020 .

NEBEZPEČNÝ ODPAD SE NESMÍ DÁVAT NA MÍSTA SVOZU,
ALE MUSÍ SE OSOBNĚ ODEVZDÁVAT PŘÍMO OBSLUZE
AUTA, KTERÁ ODPAD ODVÁŽÍ !!!
Sbírané druhy nebezpečných odpadů :
autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje,
olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot,
léky, teploměry.

Jak v Rokytně
třídíme a odvážíme odpadky
Komunální
odpad
–
popelnice
jsou
vyváženy
1x za čtrnáct dnů nebo 1 x za měsíc, podle toho
jak si kdo objednal. Lze si zakoupit na Obecním
úřadě i pytel na komunální odpad, který bude
vyvezen společně s popelnicemi.
Velkoobjemný odpad - jedná se např. o starý
nábytek, koberce, linolea, atd.
Velkoobjemný odpad lze odvézt
- na sběrný dvůr do Dražkovic. Provozní doba
sběrného dvoru je PO–PA 6.30–15.00, ST do 17.00.
- do Sezemic do firmy FLOR s.r.o., která se
nachází po levé straně před
rybníkem. Provozní
doba je PO – PA od 7.00-15.30 hod. tel.777743039.
Celkem můžete odvézt zdarma maximálně 200 kg
velkoobjemného odpadu na osobu a rok.
DO VELKOOBJEMNÉHO ODPADU NEPATŘÍ BĚŽNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD, KTERÝ PATŘÍ DO POPELNICE, ANI STAVEBNÍ
ODPAD, PŘÍPADNĚ ODPAD Z REKONSTRUKCE DOMU ČI
BYTU.
Bioodpad – Jedná se o biologicky rozložitelný
odpad pocházející především z údržby zahrad, ale
i kuchyní.
Kontejner na bioodpad je v Rokytně za Základní a
mateřskou školou a u bytovek u „vyschlého
rybníka". Do kontejnerů lze dávat - trávu, listí,
plevel, ovoce. Do kontejneru nepatří - větve,
stromy, pařezy, rákos a jakýkoli jiný odpad.

Větve lze odvážet do určeného sběrného místa
v Rokytně, za areálem bývalého ZD.
Bioodpad
můžete
odvézt
též
do
kompostárny
do Dražkovic.
Větve a dřevní hmotu
lze odvážet do Sezemic
do firmy FLOR s.r.o., která se nachází po levé
straně před sezemickým rybníkem.
Úsporné kontaktní zářivky a výbojky a baterie
lze odevzdat do kontejneru
v budově obecního
úřadu v Rokytně.
Elektroodpad
- vysloužilé a POUZE KOMPLETNÍ
elektrospotřebiče můžete odložit do prostoru
za
obecním
úřadem
v Rokytně
a
nebo
do kontejneru v budově obecního úřadu v Rokytně
(menší kusy).
Textil a hračky - kontejnery na sběr textilu a
hraček jsou umístěny v Rokytně ze obecním úřadem
a v Bohumilči u hospody. Do kontejneru patří
textil zabalený do igelitových pytlů nebo tašek.
Více o kontejneru od firmy DIMATEX najdete
na www.recyklace-textilu.cz .
Děláme také sbírky textilu pro Diakonii Broumov.
Nebezpečný odpad - autobaterie, oleje, olejové
filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, léky,
teploměry - 2 x za rok je pořádán mobilní sběr.
Pneumatiky
na
místech
https://www.eltma.cz .
KOVY -

zpětného

odběru

do popelnice za obecním úřadem v Rokytně.

Oleje a jedlé tuky do popelnic e za obecním
úřadem v Rokytně, u kontejnerů v Bohumilči a
u kontejnerů v Zástavě.
Stavební odpad - stavební a demoliční odpad není
odpadem komunálním, a proto si ho každý likviduje
sám a na své náklady odvozem na skládku nebo
do sběrného dvora.
Kontejnery na plast (vyváženy každou středu)
ANO fólie, sáčky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od potravin a čistících přípravků, další výrobky
z plastů, pěnový polystyren v menších kusech (NE
stavební). Obaly od potravin jsou označeny logy
plastu.
Do kontejnerů na plast patří v Rokytně i nápojový
karton – vypláchnuté a sešlápnuté obaly od mléka
a džusů bez zbytků potravin (NE do papíru).
NE - mastné a pošpiněné obaly, obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
bakelit, guma, pneumatiky, PVC podlahové krytiny,
novodurové trubky, molitan, stavební polystyren.
Kontejnery na papír (vyváženy 1 x za 14 dní
ve středu)
ANO časopisy, noviny, kancelářský papír, sešity,
krabice roztrhané na menší kusy, papírové obaly.
NE - mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, pytle od cementu a
jiného stavebního materiálu, mokré ubrousky,
papírové kapesníky, ruličky od toaletního papíru,
krabičky od vajec (krabičky jsou z papíru, který
nejde již zpracovat) atd.
Kontejnery na barevné sklo a bílé sklo
ANO sklo, vymyté lahve od nápojů, sklenice,
tabule z oken.
NE - keramika, porcelán, autosklo, zrcadla,
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Více o třídění se můžete dozvědět na stránkách
www.jaktridit.cz .

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

Okénko kronikáře
Od začátku tohoto roku se světem šíří obrovský
strašák. Strašák, který má jméno KORONAVIRUS. Ti,
kteří nevěřili hrozbě ji pociťují. Ti, co věřili
a báli se od začátku prvních zpráv, se bojí ještě
víc a důsledky pandemie každý z nás pocítil
osobně.
Zdá se, že historie se opakuje. Zapátrala jsem a
zjistila, že před více jak sto lety zažil svět
podobnou zkoušku odolnosti, která stála život
50 – 100 milionů lidí. Údaje jsem čerpala z
článku
Bc.
Martiny
Siegelmannové
na
webu
znamsvujpuvod.cz, z článku v časopise 100+1
zahraniční zajímavost a z článku na webu
webrangers.cz.
V letech 1918 - 20 postihla lidstvo jedna
z největších katastrof v historii – pandemie
španělské
chřipky.
Tehdy
zabila
každého
20. obyvatele planety.
Nejprve vysvětlím název – ačkoliv chřipka
dostala přízvisko „španělská“, nebylo Španělsko o
nic větším ohniskem než kterákoliv jiná země
světa.
Rozdíl
byl
pouze
ten,
že
cenzura
v ostatních
státech zbídačených 1. světovou
válkou tvrdě zasahovala proti tomu, aby tisk
pravdivě informoval o počtech nakažených a
zemřelých, ve Španělsku mohli novináři o tomto
pravdivě informovat. Vznikl tak zkreslený dojem,
že nemoc nejvíce zasáhla Pyrenejský poloostrov.
V samotném Španělsku se jí říkalo „chřipka
neapolských vojáků“, podle postav z operety Píseň
zapomnění, která měla v Madridu premiéru právě
v době propuknutí pandemie.
Virus španělské chřipky se prvně objevil v roce
1917 stejně jako koronavirus v Číně a nákaza
zasáhla doslova celý svět. Dokázal překonat
bariéry v podobě oceánů a zasáhl tak všechny
kontinenty naráz. Napadal především lidi ve věku
20 – 40 let. K děsivě vysoké úmrtnosti přispěl i
válkou zbídačený stav obyvatelstva. Lid trpěl
podlomeným zdravím a podvýživou, většina lidí
žila v zoufalých hygienických podmínkách, bez
náležité lékařské péče, byl obrovský nedostatek
léků.
Naplno nákaza vypukla v roce 1918. Uvádí se, že
španělská chřipka pustošila ve třech vlnách.
První vlna se zejména Evropou, Severní Amerikou a
Afrikou prohnala na jaře.
Druhá vlna v létě
téhož roku a byla daleko ničivější a silnější.
Vrchol však přišel v říjnu 1918. Tehdy bylo
jasné, že lidstvo prohrává bitvu se zabijákem,
jehož sílu jednoznačně podcenilo. Oslavy vzniku
samostatného Československa se nesly ve znamení
pochmurného výhledu do budoucnosti - nemoci
v těch dnech podléhalo několik desítek lidí denně
v každém větším městě, a ve Vídni či v Praze to
byly dokonce stovky. Nejtěžší nápor trval až
do Vánoc.

Po krátkém období oddechu se chřipka ozvala ještě
jednou na počátku roku 1919, neměla však již tak
katastrofální následky, a nevyvolala proto vlnu
všeobecné pozornosti. Zhruba v polovině zmíněného
roku epidemie pozvolna odezněla. Posléze se
objevilo ještě několik posledních záchvěvů, ale
nikdy již nedosáhly tak gigantických rozměrů.
Následky pandemie španělské chřipky byly tedy
pro lidstvo fatální. Mnoho rodin přišlo o své
bližní. Vymřely celé rodiny, nová generace
už nikdy nevznikla. Takovou katastrofu, horší
než morovou epidemii, nikdo nečekal.
JANA RICHTEROVÁ

Mladí hasiči
Počínaje vyhlášením nouzového stavu na území
České republiky od 12.března 2020, se mladí
hasiči nescházeli.
Opětovně jsme se sešli 2.6.2020 a pevně doufám,
že se naplno budeme nadále věnovat hasičině.
Budeme se scházet každé úterý.
Do 31.8.2020 se nebude konat soutěž „Pardubická
liga“. Dle podmínek se, opakovaně do soutěže
„Pardubicka liga“, vrátíme v novém školním roce
2020-2021.
Dne 7.6.2020 jsme se jeli podívat do areálu, kde
SDH Rokytno bude táborovat. Letní tábor, se letos
koná v RS Blaník u Louňovic pod Blaníkem
od 1.8.2020 do 8.8.2020. Táborové téma je „STARÉ
POVĚSTI ČESKÉ“.
Petra Vrbatová

Poděkování
Rokytno
Děkuji mladíkům – David Tancoš, Filip Vrbata,
Oldřich Tejml za vrácení nalezeného telefonu dne
16.6.2020, který náš Radim ztratil v autobuse
cestou do školy.
Renata Vyhnálková

Inzerce Rokytno
NABÍZÍM BROUŠENÍ KUCHYŇSKÝCH NOŽŮ
Trnka Radek , Rokytno 160 (řadovky),
Tel.: 602 412 990
Chcete něco prodat? Nebo naopak něco sháníte? Pak je
tu pro vás Inzerce Rokytno!
Stačí
jen
zavolat
nebo
napsat
na
některý
z uvedených kontaktů a inzerát bude zveřejněn
v Rokytenských novinách a také bude vyvěšen
na místních informačních tabulích.
Kontakt:

urad@rokytno.eu
Obecní úřad Rokytno tel.

466 989 128
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