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Slovo starostky 
 
Úvodem bych ráda poděkovala všem, kteří se zapojili 
do dění v našich obcích. Od posledního vydání 
„Rokytenských novin“ jsme zažili spoustu 
společného. 
    Děvčata z kulturní komise připravila úžasný 
dětský den. Sobota 20.6.2015 byla ve vojenském 
duchu. Na hřiště, za obecním úřadem, přijel pan 
Mejstřík ze Zástavy se svými kamarády a 
přivezli vojenskou techniku. V polní kuchyni naši 
hosté uvařili guláš a polévku. Obrněný transportér 
povozil děti po návsi a během odpoledne byl 
připraven pestrý program jak pro malé, tak i pro 
velké návštěvníky.      
     Sportovní soboty jsme měli, opět na hřišti za 
obecním úřadě v Rokytně, dne 27.6. nohejbalový 
turnaj, který připravoval hokejový klub v čele      
s Václavem Lederem, a dne 4.7. turnaj v malé 
kopané, který připravoval fotbalový klub v čele    
s Romanem Izákem. Soutěžní týmy si od nás odvezly 
spoustu zážitků a vítězové pěkné ceny. 
    „Rokytenský pětiboj aneb prázdniny ještě 
nekončí“, poslední prázdninová akce, Svazku obcí 
Loučná a obce Rokytno, na hřišti v Rokytně. Sobotní 
odpoledne plné her    pro děti, soutěžní duely pro 
soutěžní týmy ze Svazku obcí Loučná, hudba k tanci 
a poslechu, taneční vystoupení skupiny Full Steam 
Holice a jako ta pomyslná třešinka na dortu zpěvák 
Bohuš Matuš. Slovem nás provázela Majka 
Schillerová. Občerstvení, i na předešlých akcích, 
zajišťovali manželé Lederovi s rodinou.               
      Letní prázdniny byly plné sluníčka a velmi 
vysokých teplot. Prázdninové počasí měli děti 
opravdu krásné. 
      Dětem bych ze srdce popřála šťastný vstup   
do školních dnů, rodičům spoustu trpělivosti a Vám 
ostatním krásně barevný podzim.                                      
 
                                    Vrbatová Petra 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

   Na základě rozhodnutí rady obce ze dne 
24.8.2015 se od 1.9.2015 mění úřední hodiny 
takto:  

Pondělí 7 - 12 13 - 17 

Úterý nejsou úřední hodiny 

Středa 7 - 12 13 - 17 

Čtvrtek nejsou úřední hodiny 

Pátek 7 - 12 

Kontakty úřad    www.rokytno.eu 
                 email: urad@rokytno.eu 

 

Telefon: 466989128, 602435122, 724180927 
              

 
 
 
 
 

   
 
 Svaz důchodců spolu s obecním úřadem Rokytno zve 
na poznávací zájezd do Častolovic na výstavu 
„Zahrada východních Čech“ . Lze tu poznat výpěstky 
východočeských pěstitelů a zahrádkářů, které směle 
konkurují zahraničním profesionálům. 
 To vše v zajímavých aranžmá v rozsáhlém sortimentu 
zeleniny a květin. 
Cestou se stavíme i v nově rekonstruovaném „Muzeu 
betlémů“ v Třebechovicích.  
Zájezd se uskuteční v pátek 2.října 2015, odjezd 
v 8 hodin z Rokytna. 
Přihlášky se zálohou 100 Kč vybírá paní Hana 
Kubizňáková do 20.září 2015. 
Srdečně zvou pořadatelé.  
 
 
 
 
 

Změna  úředních  hodin 

Autobusový zájezd 

mailto:urad@rokytno.eu


 
 

 
 

Výpis usnesení zastupitelstva obce Rokytno 
05/2015 konaného dne 25.6.2015 v Zástavě 

 
1)  Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu p. 

M.Kamenického a p. M.Pospíšila. 

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 

rady za poslední období.  

4) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 

parc. č. 1123/159 v k. ú Rokytno o    výměře 103 

m2 paní a panu K za cenu 35,-Kč/m2. Žádost splňuje  

podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno: 

9.6.2015 Sejmuto: 24.6.2015. 

5) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci 

z Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor 

životního prostředí o výskytu zvláště chráněného 

druhu - chrousta mlynaříka  na pozemku 412/9 

v k.ú. Bohumileč.                            

Výpis z usnesení ze zasedání mimořádného 
zastupitelstva obce Rokytno 05/2015 

konaného dne 6.8.2015 
 
1) Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 

p.M.Hubačovou a p.M.Nikolínkovou. 

3) Obecní zastupitelstvo neschvaluje  prodej  
pozemků v k.ú.Rokytno a obci Rokytno:1516/11, 
1516/29, 1516/86, 1516/47, 1516/51, 1516/158, 
1516/189, 1516/244, 1516/30, 1516/233, 1516/239,  
1516/247, 1516/87, 1516/100, 1516/69, 1516/72, 
1516/151, 1516/13, 1516/230, 1516/240, 1516/238          

   Ředitelství silnic a dálnic ČR, za celkovou cenu 
2424575 Kč. Vyvěšeno 9.6.2015, sejmuto 24.6.2015 

4) Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu 

přeložkách pozemních komunikací v souvislosti se 

stavbou „Rychlostní komunikace R 35 Opatovice – 

Časy“ mezi obcí Rokytno a Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR.   

5) Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu o 

přeložce SO 432 veřejné osvětlení obec Rokytno 

v km 11.7 v souvislosti se stavbou „Rychlostní 

komunikace R 35 Opatovice – Časy“ mezi obcí 

Rokytno a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

6) Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu o 

právu provést stavbu na pozemcích obce Rokytno v 

 souvislosti se stavbou „Rychlostní komunikace R 

35 Opatovice – Časy“ mezi obcí Rokytno a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

7) Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  

   břemene služebnosti a Smlouvu o právu provést 
stavbu- Rokytno  p.č.1113/4 – H =  rozšíření  
kNN. Jedná se o smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. a 
Obcí Rokytno. 

8) Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením 

sjezdu na pozemek p.č. 44/9 z pozemku p.č. 36/17   

a s trvalým souhlasem příjezdu přes pozemek p.č. 

36/20 vše v k.ú. Bohumileč  pro pana Z. 

9)  Obecní zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o 

právu provést stavbu - domovní přípojka plynu 

pro dům pana N   č.p. 14 v Rokytně na pozemku  

p.č. 1123/15 v k.ú. Rokytno. 

 

 
 
 
 
10) Obecní zastupitelstvo mění znění usnesení   

    7/4/2015 takto: Obecní zastupitelstvo schvaluje     

    dodatečné úpravy na akci  „Dům s pečovatelskými   

    byty -  Rokytno“ ve výši 81 960,50 Kč s DPH. 

11) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí upozornění   

    JT na sekání rákosů a žádá nás, o  zachování   

    porostů rákosů, které skýtají bezpečí,   

    hnízdění, stín, zadržení vody a estetiku    

    krajiny. 

 
 

Výpis z usnesení ze zasedání  zastupitelstva obce 
Rokytno 06/2015 konaného dne 27.8.2015 

 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje program 

zasedání. 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 

p.Romana Izáka, p.MUDr. Davida Tučka.   

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 

rady za poslední období.   

4) Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej  
pozemků v k.ú.Rokytno a obci Rokytno: 
1516/11,1516/29,1516/86,1516/47,1516/51, 
1516/158,1516/189,1516/244,1516/30,1516/233, 
1516/239,1516/247,1516/87,1516/100,1516/69, 
1516/72,1516/151,1516/13,1516/230,1516/240,    
1516/238 Ředitelství silnic a dálnic ČR , 
státní příspěvková organizace, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, Praha 4, za celkovou cenu  
2.424.575 Kč. Vyvěšeno 10.8.2015,sejmuto 
26.8.2015. 

5) Obecní zastupitelstvo neschvaluje  smlouvu  o 

přeložkách pozemních komunikací v souvislosti 

se stavbou „Rychlostní komunikace R 35 

Opatovice – Časy“ mezi Obcí Rokytno a  

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

6) Obecní zastupitelstvo neschvaluje  smlouvu  o 

přeložce SO 432 veřejné osvětlení obec Rokytno 

v km  11.7  v souvislosti se stavbou   

„Rychlostní komunikace R 35 Opatovice – Časy“ 

mezi Obcí Rokytno a Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR. 

7) Obecní zastupitelstvo neschvaluje  smlouvu  o 

právu provést stavbu na pozemcích obce Rokytno 

v  souvislosti se stavbou    „Rychlostní 

komunikace R 35 Opatovice – Časy“ mezi obcí 

Rokytno a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

8) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o 

zřízení věcného břemene -  služebnosti  č. IV-

12-2012064/VB/1 Bohumileč  p.č. 222/7 – VP 

Invest“. Jedná se o smlouvu  mezi  ČEZ 

Distribuce, a.s. a Obcí Rokytno. 

9) A)   Obecní zastupitelstvo schvaluje -    

Rozpočtové opatření č. 4/2015 k 27.8.2015 

     Příjmy celkem: 234 653,-Kč 
     Výdaje celkem: 234 653,-Kč 
     Financování: 0,-Kč 
     B)   Obecní zastupitelstvo bere ne vědomí    
       hospodaření obce ke 30.6.2015. 
10) Obecní zastupitelstvo schvaluje  úpravy 

jednacího řádu. 

11) Obecní zastupitelstvo jmenuje zástupce obce do 

školské rady paní Markétu Nikolínkovou a paní 

Mgr.Ing. Marcelu Tučkovou. 

O čem se jednalo 



 
 

 

 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  

          v  pondělí   21. září 2015 

 

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

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
vyřazená elektronika a chladničky – pouze kompletní,  
autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, olejové filtry, 
baterie, zbytky nátěrových hmot, léky, teploměry a 
pneumatiky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontejnery na velkoobjemný odpad a zeleň budou 

přistaveny v obci Rokytno od 18.9. do 21.9.2015. 

 

 

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), pneumatiky. 

 

Do kontejneru na bioodpad lze dávat: 
trávu (suchou i čerstvě posečenou), listí, jehličí, plevel, ovoce, 
čisté seno. 
Do kontejneru nepatří větve, stromy, pařezy,rákos. 
 

 

 INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov  

                                Více na  www: diakoniebroumov.org 
VYHLAŠUJE 

                            SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a   
      zbytky látek) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše   
      nepoškozené 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hračky – nepoškozené a kompletní 

PROSÍME, 
PROHLÉDNĚTE KAPSY, KABELKY – CENNOSTI 

NEHLEDÁME 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 

 

 
 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

od  29.9.2015   do   6.10.2015 
od 7 do 12 a od 13 do 15,30 

v chodbě budovy obecního úřadu v Rokytně 

 

 

Děkujeme za Vaši pomoc.  
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
                           KONTAKTNÍ OSOBA:  
                           Kovářová Jana tel. : 491 524 342, 739 999 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

Sběr velkoobjemného odpadu   
a  bioodpadu 

 

SBÍRKA  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 



 
 
 
    
 Vážení a milí čtenáři Rokytenských novin, dovolte 
mi seznámit vás s právě probíhající sezonou v 
požárním sportu a to za všechny, kteří hrdě 
oblékají barvy Rokytna. 
 

Jak jistě dobře víte, snažíme se co nejlépe 
umisťovat  se na předních příčkách hlavně          
v závodech Ligy pardubického okresu, ženám se to 
vesměs daří, ale chlapi zatím stále nenašli ideální 
sestavu pro výkony, které od sebe sami očekávají.  
 

Máme za sebou 8 kol, kdy rokytenští muži jsou na 
10. místě a ženy se rvou o příčku nejvyšší, zatím 
tedy 3 kola před koncem jsou na 2. příčce. Od 
posledního vydání Rokytenských novin byly kvůli 
prázdninové pauze odběhnut pouze dva závody z ligy 
a to ve Slepoticích a v Kostelci u Heřmanova 
Městce, ve Slepoticích naše ženy šahaly po rekordu 
LPO, ale díky necitlivému verdiktu rozhodčího       
o něj přišly. Časomíra se zastavila na čase 16:85, 
ale kvůli údajně nesešroubované savici s mašinou  
pokus nebyl uznán. Zdravě naštvané se tedy těšily 
na závody příští, aby dokázaly, že to nebyla pouze 
náhoda. „Šestnáctkový“ čas si už letos jednou 
zaběhly na pohárovém závodě v Rohovládové Bělé a 
věříme, že to nebyl poslední takový čas. Proto 
každá podpora z vašich řad na závodech nás velmi 
těší. 
 

Na závodech v Kostelci předvedly holky svůj um a i 
přes náročnou trať, která je pro proudaře mírně   
do kopce, stanovily traťový rekord 17:92 s a závody 
tak vyhrály. Před sebou máme ještě ligové závody    
na rychlé trati v Srchu (12.9.) a poslední kolo se 
uskuteční na naši domácí půdě u rybníku 3.10, kam 
srdečně zveme všechny naše spoluobčany. Krom 
skvělých výkonů v požárních útocích se můžete těšit 
na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.   
 

Mockrát děkujeme vám všem, kteří podporujete naše 
týmy v jejich snažení, ať materiálně, či finančně, 
je to pro nás velmi důležité! 
 

Děkujeme! 
                Za Sportovní týmy SDH Rokytno  
                   Michaela Knížková (Trnková) 
 
 
 
 
 
Počínaje měsícem září se budeme opět scházet každé 
úterý. Jako každoročně, tak i letošní soutěžní rok 
2015/2016 máme spoustu práce. Děti jsou cílevědomé, 
soutěživé a šikovné. 
  Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o naše 
zážitky koncem školního roku 2015. Dne 13.6.2015 
jsme se zúčastnili „Festivalu přípravek“ v Břehách 
u Přelouče. Místní dobrovolní hasiči pro nás 
připravili velice příjemné dopoledne. Děti 
předvedly, oblečeny do pohádkových kostýmů, formou 
pohádky, jak uhasí požár pomocí džberovky. 
Poděkováním jim byl veliký potlesk diváků a nemalá 
odměna od pořadatelů. 
 Poslední soutěží, která je započítána             
do Pardubické ligy, je soutěžní klání ve 
Slepoticích, kde mimo jiné probíhá celkové 
vyhodnocení. V celoroční soutěži se mladí hasiči 
(družstvo mladších z Rokytna) umístili na krásném 
3. místě z 27 soutěžních družstev. Toto umístění je 
velikou odměnou pro nás všechny – dobrovolné hasiče 
z Rokytna.                                                                                                                                                            
Týdenní hasičské soustředění, které probíhalo 
v areálu „Tesla – Horní Bradlo“, bylo veselé a 

pohodové. Jana Dokoupilová (Richterová) opět 
připravila spoustu her. Takové starostlivé maminky 
byly Mirka Trnková, Jana Řeháková a kamarádkou pro 
malé Péťa Vrbatová. Letos poprvé byl polovičním 
instruktorem Pepa Valenta. Děkuji Vám všem.       
Ve středu večer za námi přijel pan Ing. Zdeněk 
Čížek s kytarou. U táborového ohně jsme zpívali,        
do pozdních nočních hodin, nejenom táborové písně. 
Upřímně Vám děkuji. Koncem týdne bylo slunečné 
počasí, a tak se děti koupaly i v bazénu, který byl 
součástí tohoto areálu. Týden jsme si báječně užili 
a domů se vrátili dostatečně unavení. Příští rok se 
opět na společný týden těšíme. 
  V srpnu jsme byli pozvaní do Kunětic, kde 
proběhly oslavy výročí - 130 let založení SDH 
Kunětice. Děti předvedly útok požárních dvojic a 
hasily pomocí džberovky. Fotografie jsou 
k nahlédnutí na stránkách www.miroslavantl.cz, 
SOBOTA NA PARDUBICKU. Cestou z Kunětic jsme byli 
pozvaní na „Zástavské posvícení“. Děti si 
zasoutěžily, pan Mejstřík je povozil vojenskou 
technikou a poté děti ukázaly své hasičské 
dovednosti. Děkujeme za milé přivítání. 
   Počínaje měsícem září opět startujeme naše 
hasičské putování a soutěžení rokem 2015 – 2016. 
Děkuji všem, kteří nám pomáhají a dětem přeji 
spoustu úspěchů!!!!!          Petra Vrbatová st.    
 
                             
 
 

 
Cvičení v tělocvičně v Rokytně               
je pro veřejnost od září do června. 
 

JÓGA Kateřina Šteklová  
pondělí od 19 do 20 hodin 
 

ZUMBA  Martina Votke 
středa od 18 do 19 hodin  
 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI „HÝBÁNEK“ Lenka Dostálová 
pondělí 16.30 - 17.30  hodin 
 

CVIČENÍ S PRUŽNÝM LANEM Kateřina Komárková 
čtvrtek 18.00 - 19.30  hodin 
(po telefonické domluvě 773676056) 

 
 

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).  
 Více :  http://www.rokytno.eu/telocvicna-rokytno  
 

 

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 osobně nebo na tel. čísle: 702 042 643. 
Hřiště pak i předává a přebírá. 
Více je na www.rokytno.eu. 
 

 

H A S I Č I  
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Inzerce 

 

FIRMA LADISLAV SOUKAL přijme brigádníky      
na sezónní práce – sklizeň a třídění zeleniny 
v termínu od 1.9. do 30.11.2015 .  
Zaměstnanecký poměr je na dohodu o provedení 
práce, místo práce Rokytno, pracovní doba 8 
hodin. Zájemci se mohou hlásit a více informací se 
dozví v kanceláři v administrativní budově 

v Rokytně  nebo  na telefonu 466989226. 

Sportovní aktivity  

http://www.miroslavantl.cz/
mailto:ZS_Rokytno@seznam.cz
http://www.rokytno.eu/

