Rokytenské
n o v i n y
červen

2017

Kulturní komise obce Rokytno Vás zve na

RETRO DEN
který se koná

v sobotu 24.6.2017 od 14 hodin
na hřišti za Obecním úřadem v Rokytně.
Těšit se můžete na : soutěže pro děti (děvčata si s sebou vezmou kočárek, chlapci koloběžku) ,
soutěže pro dospělé, ukázku Městské policie, šlapací moskviče,
malování na obličej, skákací hrad.
Občerstvení zajištěno.

Přijďte, těšíme se na Vás.

Hokejový klub Rokytno pořádá

FC DIKO Rokytno pořádá

Nohejbalový turnaj KROCAN CUP

12. ročník turnaje v malé kopané
ROKYTNO CUP 2017

v sobotu 24. 6. 2017 od 8 hodin.

ZÁVODY MODELŮ
V LETECKÉ AKROBACII

v sobotu 1. července 2017 od 8 hodin.

Přece nebudeme
sedět doma
Kulturní komise Vás zve na výlet,

který se uskuteční
7.7. - 9.7.2017 LETIŠTĚ ROKYTNO
Přijďte se podívat na závody v letecké
akrobacii obřích dálkově ovládaných modelů.
Vstup na závody je ZDARMA.
Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření a
pohybovat se pouze ve vyhrazených koridorech.

http://www.pelikandaniel.com/acrocup/

v sobotu 1.7.2017.
Cílem jsou Toulovcovy maštale.
Z důvodu zajištění dopravy žádáme
o závazné přihlášení zájemců nejpozději
do 23.6.2017 v kanceláři OÚ v Rokytně a
nebo na tel. 602435122.
Děti mohou pouze v doprovodu rodičů.

Slovo starostky
čem se jednalo
Je pro mě velice důležité, abych Vám
poděkovala za Vaše rady, nápady, názory a
připomínky.
Čas je rychlejší, než bych si přála. Práce
v našich obcích je vidět. Tímto bych ráda
poděkovala našim zaměstnancům za jejich píli a
trpělivost.
V našich obcích pořádáme různé společenské
akce. Pravdou je, že takové to hlavní dění je
v Rokytně. Vždy je to o partě lidí, která se
ve svém volném čase sejde a vymýšlí zábavu
pro nás…. Velikou odměnou jim jsou spokojení
návštěvníci a úsměv na tváři, jak jsme mohli
vidět v letošním roce na velikonočním tvoření a
pálení čarodějnic. Tyto akce chystají děvčata
z kulturní komise, jejich rodiny a kamarádi.
Spolek „Pohoda“ je spolek děvčat, která se
scházejí a tvoří takovou tu práci, která je
vidět bez nich. Šijí nám různé pytlíky, taštičky
a svýma šikovnýma rukama připravují věci dle
přání kulturní komise. Velice si Vás všech
vážím, svou obětavou prací jste vyjímeční.
Upřímně Vám všem děkuji!!!
Těším se na shledání s Vámi na našich společných
akcích, přijďte, pozastavte se a vnímejte, jak
je tu krásně.
Vrbatová Petra

O čem se jednalo
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Rokytno 4/2017 konaného dne 27.4.2017
1)

Zastupitelstvo
program zasedání.

obce

Rokytno

2)

Obecní
zastupitelstvo
volí
ověřovatele
zápisu p. H.Procházkovou a p. J.Fouska.

3)

Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové
opatření č. 4/2017 k 27.4.2017.
Příjmy celkem:
571 539,- Kč.
Výdaje celkem:
571 539,- Kč.
Financování: zapojení přebytku 0,- Kč.
Obecní
zastupitelstvo
bere
na
vědomí
jednání rady za poslední období. Jedná se
o jednání ze dne 12. 4. 2017.

5)

Obecní zastupitelstvo neschvaluje „Návrh
nájemní smlouvy – dálnice D35 OpatoviceČasy“.
Číslo
jednací
1-0035-000102/VM/17/052.

6)

Obecní zastupitelstvo souhlasí s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
ve smyslu ustanovení §9 zákona č.334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

B.

Obecní zastupitelstvo diskutovalo o Pronájmu
obecních pozemků. Doporučeno na jednání OZ
v červnu.

8)

Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
„Veřejnoprávní smlouvu“, s městem Sezemice,
kde předmětem smlouvy je „Výkon přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků“.

9)

Obecní zastupitelstvo schvaluje „Opravu a
rekonstrukci topení a kotelny“, v Zš a Mš
Rokytno,
firmou
Vodoinstalatérství,
topenářství
Tomáš
Formánek,
která
byla
vybrána na základě poptávky. Cenové nabídky
jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Rokytně.

10) Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu
o dílo, s panem Jaroslavem Skutilem, ohledně
likvidace biologicky rozložitelného odpadu.
11) Obecní zastupitelstvo souhlasí se zadáním
územní studie na území
Z33 dle územního
plánu Obce Rokytno.
12) Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem
kanceláře č. 8 a č. 17, v Administrativní
budově č.p. 173, firmě HOCHTIEF CZ a.s.
13) Obecní zastupitelstvo neschvaluje Smlouvu
o podmínkách zřízení stavby - Kanalizace obcí
Rokytno-Chvojenec
SO
050-052
tlaková
kanalizace Bohumileč. Číslo smlouvy SMLM257/1002/MS/45/2017. Smlouva bude uzavřena
mezi Pardubickým krajem (SUS Pardubického
kraje), GASCO spol.s.r.o. a Obcí Rokytno.
14) Obecní
zastupitelstvo
bere
na
vědomí
písemnou stížnost obce Rokytno na přelet
vrtulníků nad obcí Rokytno. Odpověď firmy LOM
PRAHA, je k nahlédnutí na obecním úřadě
v Rokytně.

schvaluje

4)

7) A. Obecní zastupitelstvo
prodejem pozemku p. č.
v k. ú. Rokytno. Žádost
pozemku
je
určena
Geometrický plán si zadá

C.

souhlasí se záměrem,
156/14 a 156/2 oba
podal p. D. Hranice
stávajícím
plotem.
a zaplatí kupující.

Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem,
prodejem pozemku p. č. 439/4
v k.ú.
Bohumileč. Žádost podali B.

Výpis usnesení z mimořádného zasedání
zastupitelstva obce Rokytno 5/2017
konaného dne 11.5.2017
1)

Zastupitelstvo
program zasedání.

obce

Rokytno

schvaluje

2)

Za
ověřovatele
zápisu
byli
navrženi
p.J.Richterová a p.J.Malík. Jiný návrh nebyl.

3)

Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu
o podmínkách zřízení stavby - Kanalizace obcí
Rokytno-Chvojenec
SO
050-052
tlaková
kanalizace Bohumileč. Číslo smlouvy SMLM257/1002/MS/45/2017. Smlouva bude uzavřena
mezi Pardubickým krajem (SUS Pardubického
kraje), GASCO spol.s.r.o. a Obcí Rokytno.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Rokytno 6/2017 konaného dne 1.6.2017
1)

Zastupitelstvo
program zasedání.

obce

Rokytno

schvaluje

2)

Obecní
zastupitelstvo
volí
ověřovatele
zápisu p. H.Zbudilová a p. V.Blažek.

3)

Obecní
zastupitelstvo
bere
na
vědomí
jednání rady za poslední období. Jedná se
o jednání ze dne 11. 5. 2017.

4)

Obecní
zastupitelstvo
bere
hospodaření obce k 30. 4. 2017.

na

vědomí

5)

Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové
opatření č. 5/2017 k 1. 6. 2017.
Příjmy celkem:
1 946 000,- Kč.
Výdaje celkem:
1 946 000,- Kč.
Financování: zapojení přebytku
0,- Kč.

6)

Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
účetní
závěrku obce Rokytno sestavenou k 31.12.2016
dle protokolu o schvalování účetní závěrky
za rok 2016, který je přílohou tohoto usnesení.

7)

Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný
účet obce Rokytno sestavený k 31.12.2016
a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
obce Rokytno bez výhrad.

8) Obecní
zastupitelstvo
o
poskytnutí
odborné
v oblasti BOZP“.

schvaluje
„Smlouvu
poradenské
služby

9) Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
„Smlouvu
o
zřízení
věcného
břemene
služebnosti
inženýrské sítě“ na poz. p.č. 642/72, p.č.
642/75, p.č. 642/76, p.č. 642/77, p.č.
642/78, p.č. 1516/56
a p.č. 773/60, vše
v k.ú. Rokytno – SO 461 Přeložka DOK TO2 v km
11,6. Jedná se o smlouvu s číslem
jednacím
1-0035-0001-02/BP/17/066.
10) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu
o poskytnutí dotace“ mezi poskytovatelem
Pardubickým krajem a příjemcem obcí Rokytno,
evidenční číslo smlouvy je OŽPZ/17/21778.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové
investiční dotace z prostředků Pardubického
kraje na „Tlaková kanalizace Bohumileč“.
Smlouva je k nahlédnutí na obecním úřadu
v Rokytně.
11) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Návrh
nájemní smlouvy – dálnice D35 OpatoviceČasy“.
Číslo
jednací
1-0035-000102/VM/17/052.
12)
A) Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem,
prodejem části pozemku p. č. 1123/30 v k.ú.
Rokytno. Žádost podali S. Hranice pozemku
je určena stávajícím plotem. Geometrický plán
si zadá a zaplatí kupující. Kolek k úhradě
správního poplatku (návrh na vklad) zaplatí
kupující.
B)

C)

D)

Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem,
prodeje pozemku p. č. 1123/144 v k.ú.
Rokytno. Jedná se o dlouhodobě zaplocený
pozemek. Žádost podala JH. Kolek k úhradě
správního poplatku (návrh na vklad) zaplatí
kupující.
Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
prodej
pozemku p. č. 1123/230 v k. ú. Rokytno
o výměře 71 m2, vzniklého na základě geom.
plánu oddělením z pozemku p.č. 1123/45 v k.ú.
Rokytno, paní Č a panu Č za cenu 35 Kč za m2.
Kolek k úhradě správního poplatku (návrh
na vklad) zaplatí kupující. Žádost splňuje
podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno:
15. 5. 2017 Sejmuto: 1. 6. 2017
Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
prodej
pozemku p. č. 439/4 v k. ú. Bohumileč
o výměře 18 m2 manželům B, za cenu 35 Kč
za m2. Kolek k úhradě správního poplatku
(návrh na vklad) zaplatí kupující.

Žádost splňuje podmínky §39 zákona 128/2000Sb.

Vyvěšeno: 15.5.2017

Sejmuto: 1.6.2017 .

E) Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem,
prodejem pozemků p.č. 391/4
a 1593, oba
v k.ú. Rokytno. Jedná se o dlouhodobě
zaplocený pozemek. Žádost podali manželé CH.
Kolek k úhradě správního poplatku (návrh na
vklad) zaplatí kupující.
F)

Obecní
pronájem
Pronájem
do 999.9
nad 1000

zastupitelstvo schvaluje prodej a
obecních pozemků za cenu.
obecních pozemků:
m2 = 3.50 Kč za 1m2 a rok
m2 trvale travní porost = 0.20 Kč
za 1 m2 a rok
2
nad 1000 m
orná půda
= 0.25 Kč
za 1 m2 a rok
Prodej obecních pozemků:
stavební parcela = 500,- Kč + DPH za 1 m2
zahrada
= 100,- Kč za 1 m2
předzahrádka
=
35,- Kč za 1 m2
Předzahrádka = dlouhodobě zaplocená část
obecního
pozemku. Jednotlivý prodej a cena
předzahrádek se bude projednávat individuálně
dle velikosti pozemku. Stavební pozemky
v Drahoši, které jsou nabízeny k prodeji na
úřední desce, jsou nadále k prodeji za cenu
500,-Kč za m2.

13) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
stížnost
manželů
Naděždy
a
Drahomíra
Hromádkových.
14) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu
o poskytnutí
dotace
z Programu
obnovy
venkova“.
15) Obecní zastupitelstvo bere na
vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná k 31. 12.
2016.
16) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec
za rok 2016.
17) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
vyklizení kanceláře č. 8 - dne 4. 5. 2017.
18) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnost
cesty“. Jedná se o zřízení věcného břemene
příjezdové cesty na části pozemku p. č.
329/13 v k. ú.
Bohumileč. Kolek k úhradě
správního poplatku (návrh na vklad) zaplatí
oprávněný z věcného břemene.
19) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
vyjádření firmy LOM PRAHA a.s. ohledně létání
vrtulníků nad naší obcí. Vyjádření je
k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně.
20) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že
pan Ing. Petr Boltík, po odsouhlasení
zastupiteli, vyvíjí snahu uložit chráničku
optického kabelu do výkopu kanalizace, který
bude veden do obce Bohumileč. Vlastní
provedení by šlo na náklad firmy p. Ing.
Boltíka. Obec Rokytno by jakkoli finančně
zatížena nebyla.
21) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí ničení
veřejných prostranství a dopravních značek
v obci,
neustálé
ničení
elektroodpadu
u obecního úřadu. Již byla o pomoc požádána
Městská policie Sezemice. Dle záznamu kamer
bude každý případ řešen individuálně.

Pozemky Obce Rokytno
užívané občany obce
Obec Rokytno v rámci inventarizace pozemků
ve vlastnictví obce zjistila, že jsou ještě
nemovitosti, které mají zaploceny pozemky obce,
popřípadě naši spoluobčané užívají pozemky obce
(kupičky za plotem)….
Jelikož je potřeba dát vše do pořádku, tak
budou uživatelé těchto pozemků vyzváni, aby si
pozemky od obce odkoupili, případně pronajali,
popřípadě kupičky uklidili.

Kontakty
Obecní úřad Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Sezemice
telefony 466 989 128 kancelář
602 435 122 starostka Petra Vrbatová
773 005 182 místostarosta Jiří Fousek
724 290 133 technický pracovník
David Zbudil
ÚŘEDNÍ HODINY
PONDĚLÍ , STŘEDA

7 - 12 13 - 17

ÚTERÝ , ČTVRTEK

nejsou úřední hodiny

PÁTEK

7 – 12

Obecní úřad Rokytno oznamuje, že v pátek 7.7.2017
nejsou úřední hodiny a úřad je uzavřen.

Kanalizace Bohumileč
Výstavba kanalizace v Bohumilči probíhá dle
harmonogramu. Kontrolní dny jsou na staveništi
každých 14 dní.
Veškeré výkopy po výstavbě jsou zahrnovány.
Konečná úprava bude provedena až po slehnutí
zeminy, dosypáním a dorovnáním do původního
stavu.
Přípojky k domům, usazení jímky, osazení jímky
čerpadlem bude prováděno po dohodě s majiteli
nemovitosti.

Email: urad@rokytno.eu
Veškeré informace z dění v obci uveřejňujeme
na www.rokytno.eu

WEBOVÉ STRÁNKY www.rokytno.eu
JE JEDINÁ OFICIÁLNÍ INTERNETOVÁ PREZENTACE
OBCE ROKYTNO.
JENOM TYTO STRÁNKY JSOU
AKTUALIZOVÁNY.
Upozorňujeme, že stále ještě existují webové
stránky www.rokytno.cz , které ale nepatří Obci
Rokytno a tak je obec ani neaktualizuje.

Předpokládané náklady na výstavbu kanalizace:
VÝSTAVBA

19 590 000 Kč

DALŠÍ NÁKLADY –
ZPRACOVÁNÍ DOTACE,
UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE,
ARCHEOLOGOVÉ, DOZOR
STAVEBNÍ, DOZOR BOZP

1 038 270 Kč

NÁKLADY CELKEM

20 628 270 Kč

Předpokládané financování výstavby kanalizace:
DOTACE
OD MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

7 748 000 Kč

DOTACE
OD PARDUBICKÉHO KRAJE

1 655 000 Kč

PŘÍSPĚVKY
OD VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ
NA PŘÍPOJKY BEZ DOTACE

1 500 000 Kč

OBEC ROKYTNO

9 725 270 Kč

NÁKLADY CELKEM

20 628 270 Kč

Pardubickým
krajem,
nám
byla
investiční dotace z rozpočtových
Pardubického kraje na „Tlakovou
Bohumileč“, ve výši 1 655 000,- Kč.

poskytnuta
prostředků
kanalizaci

Kanalizace Rokytno
Poruchy na čerpací jímce tlakové kanalizace,
hlaste v kanceláři obecního úřadu v Rokytně
tel. 466989128,
případně na telefonní čísla
724290133 technický pracovník David Zbudil
602435122 starostka Petra Vrbatová
724180927 účetní Marcela Kamenická
773005182 místostarosta Jiří Fousek
Majitel, případně nájemce nemovitosti,
nemá oprávnění zasahovat do zařízení
případně je opravovat!!

jímky,

Cena,stočného je stanovena na 29 Kč za m3 včetně DPH.
Faktury za stočné, za období 01-03/ 2017, byly
vystaveny v dubnu.
Další fakturace stočného bude na konci října
za období 03/2017 – 06/2017.
Faktury budou rozneseny do schránek
a lze je
zaplatit
převodem
na
účet
nebo
hotově
v kanceláři obecního úřadu.
Další pololetní fakturace bude v dubnu 2018.

STŘÍPKY
Z NAŠÍ ŠKOLY
Úspěšná účast v okrskovém kole
McDonald´s Cupu v Sezemicích
V úterý 25. dubna
2017 se družstvo
složené z žáků 2. – 5. ročníku naší školy
zúčastnilo okrskového kola McDonald´s Cupu
ve
fotbale.
V naší
kategorii
jsme
byli
nalosováni do skupiny společně s družstvy ZŠ
Sezemice a ZŠ Moravany. Druhou skupiny tvořily
týmy ZŠ Dolní Roveň, ZŠ Holubova Holice a ZŠ
Opatovice. Naše obavy se naplnily. Naše škola
byla jediná málotřídka mezi úplnými školami !!!
Zapůjčeným tranzitem od OÚ Rokytno a za pomoci
rodičů jsme se dopravili na hřiště u ZŠ
Sezemice. Byli jsme odhodláni podat statečný
výkon a snažit se hrát se staršími a fyzicky
vyspělejšími týmy vyrovnané zápasy. Turnaj se
hrál na hřišti velikosti poloviny fotbalového
hřiště pro dospělé, 2 x 10 minut, počet hráčů
6 + 1.
První zápas jsme proti Sezemicím podali
vyrovnaný výkon a po bezbrankové remíze získali
bod. V druhém zápase ve skupině jsme zabojovali
a proti Moravanům vstřelili 4 góly. Skupinu jsme
tedy vyhráli a v boji o finále se utkali
s pozdějším
celkovým
vítězem,
ZŠ
Holubova
Holice. Po prvním vcelku vyrovnaném poločase se
projevila herní vyspělost našeho soupeře a my
jsme utrpěli první porážku. Snažili jsme
se soustředit na boj o 3. místo. I když nám
v tomto posledním zápase už ubývalo sil, hráli
jsme vyrovnaný zápas opět se Sezemicemi až
do poslední minuty. Naše družstvo méně početné a
věkově rozhodně nejmladší nakonec obsadilo
celkově 4. místo. Všichni reprezentanti dostali
diplom a věcnou cenu od ředitelky školy. Celé
družstvo si určitě zasloužilo pochvalu za
srdnatý výkon a fair play vystupování. Velmi
důležitá
byla fanouškovská podpora rodiny
Smrčkových.
Naši školu reprezentovali: Tomáš Babák,
Dan a Adam Smrčkovi, Oliver Shejbal, Dalibor
Dvořák, Šimon, Tomáš a Matěj Vejvodovi, Jan
Bulva, Tobiáš a Zuzana Karlíkovi. Děkujeme všem.
Neuhofer Zdeněk

Zpráva z MŠ
Také letos pokračujeme v naplňování Projektu
regenerace zahrady. Během celého roku sledujeme
změny na stromech, keřích a bylinkovém záhonu.
Oblíbená jsou pozorování hmyzu a ptáků. Víte, že
se zase zahnízdili špačci v naší budce? Tiše
jsme sledovali, jak dospělí ptáci krmí mladé.
Z hmyzu se na zahradě a v parku nejvíce
vyskytují a děti baví ploštice. První nesmělé
sluneční paprsky je vylákaly ven z úkrytů.
Stejně jako v loňském roce se v nádržce objevila
žába. Sice se nezabydlela, zato nám letos
vykvetly vodní rostliny.
K jaru patří setí, sázení a s ním spojené
pozorování vývoje semen a rostlin.
Velmi nás těší zájem rodičů o zapojení
do příprav aktivit pro děti.

Paní Matušková připravila zajímavé vyprávění
o včelách. Při hře si všichni vyzkoušeli, jak se
žije v úlu. S velkým nadšením malovali prkénka,
ze kterých se úl sestavuje. Až se včely zabydlí,
půjdeme se na ně podívat.
Příjemné odpoledne strávily děti se svými rodiči
při Velikonočním tvořivém odpoledni. Na jeho
přípravě se podílela paní Schejbalová s děvčaty
z kroužku Tvoření, paní Lankašová a paní
Zbudilová.
Nemalou
pomocí
je
příprava
převleků
na vystoupení a karnevaly. Dík patří všem
rodičům.
Patřičný zájem dětí vzbudila návštěva z městské
policie.
Paní
policistka
měla
připravené
obrázky, básničky, hry a činnosti, které dětem
pomohly při osvojování a upevňování pravidel
BESIP.
Každý měsíc je pro děti připravený vzdělávací
program z pardubického Ekocentra Paleta.
Nabízím ukázku z několika posledních.
Význam ochrany přírody dětem přiblížil program
Rezervace. Nejprve přemýšlely o významu slova
poklad a zkusily ho hledat. Zahrály si
na turisty, kteří jsou ohleduplní k přírodě a
obdivují její krásy. Jako vědci děti zkoumaly
škody na rostlinách a zvířatech. Bavilo je
střídat se v rolích turistů, škodičů a hlídačů.
Vyzkoušely si, co se stane, když někteří lidé
přírodu poškozují a co je možné dělat pro její
ochranu.
Při dalším vzdělávacím programu si při hrách
prožily, jak se žije motýlům. Na závěr dostaly
papírové makety a polepily je nasbíranými kousky
květů, lístků a trav. Výsledkem byli motýli
v barvách jara.
Velmi zajímavý byl program Netopýři. V jeho
úvodu se děti dozvěděly, co se o netopýrech říká
a jaká je skutečnost. Vyzkoušely si způsob letu
hmyzu, ptáků a netopýrů a také způsob lovu.
Následovala hra Sestup do jeskyně, kde si
zahrály na přezimující netopýry a zjistily, proč
bychom je neměli v zimním spánku rušit. Každé
probuzení je totiž vyčerpává a může se stát, že
po několikerém vyrušení se na jaře už neprobudí.
Letos jsme se rozhodli na konci roku ekocentrum
v Pardubicích
navštívit
a
celý
areál
si
prohlédnout.
Pro děti z obou tříd jsou
připravené
programy,
se
kterými
lektoři
nevyjíždějí.
Po jejich skončení se vydáme do historické části
města prakticky ověřit poznatky z výchovně
vzdělávací práce, např. doprava ve městě nebo
hledání erbu Pánů z Pernštejna a znaku města
Pardubic.
Milada Reinberková

PERNÍKOVÝ SLAVÍK
Po dlouhé mrazivé zimě se konečně začal krajinou
rozléhat ptačí zpěv a švitoření a to bylo
znamením pro naši každoroční pěveckou soutěž
Perníkový slavík. Naší školou se také rozléhal
zpěv a úž několik týdnů před vypuknutím soutěže
se naši malí zpěváčci poctivě připravovali a
zpívali a zpívali, aby jejich výkony byly co
nejlepší. Zároveň z kuchyně se rozléhala vůně
perníku. Paní kuchařky pekly a zdobily perníčky
ve tvaru ptáčků slavíčků a my se nemohli dočkat
onoho dne, kdy soutěž měla vypuknout. Vše bylo
připravené, diplomy, perníkoví slavíčci i hlasy

ptáčků zpěváčků. Všichni se rozezpívali, porotci
se usadili za stoly a soutěž mohla začít.
Nejdříve zpívali děti z prvního a druhého
ročníku, které spadaly do první kategorie.
Druhou kategorii zastupovali žáci třetího a
čtvrtého ročníku. Porota pečlivě zapisovala body
a následné sčítání bodů ukázalo vítěze obou
kategorií. První místo první kategorie patřilo
Elišce Umlaufové z druhého ročníku, druhé si
vyzpívala Klárka Vyhnálková a třetí příčku
získal Eda Horyna. Ve druhé kategorii se
na první místo s přehledem prozpívala Eliška
Vyhnálková ze čtvrtého ročníku, pomyslné stříbro
patří Bětce Tučkové a bronz Zuzce Karlíkové.
Diváci i soutěžící měli také možnost ohodnotit
své spolužáky i soupeře. Nejsympatičtější projev
podle nich měli Eliška Umlaufová jako zástupce
první
kategorie
a
Bětka
Tučková
z druhé
kategorie. V průběhu přehlídky zpěváků nás
provázelo hudební vystoupení skupin: dívky
ze 4. ročníku - Vyhnálková Eliška + Karlíková
Zuzanka, a chlapců i dívek ze 3. ročníku Šimeček Jan, Formánek Tomáš, Tučková Bětka,
Lankašová Kristýna.
Všichni jsme
s našimi
odvážnými zpěváčky strávili příjemné dopoledne a
mohli jsme přihlížet radosti, kterou měli ze
svých výkonů, které byly následně odměněny
diplomy
a
krásně
vyzdobenými
barevnými
perníkovými slavíky.
Romana Plecháčková

Další rytíři čtenářského řádu byli pasováni
Ve středu 7. června dopoledne se Obecní úřad
proměnil v královské sídlo, ve kterém byli
slavnostně pasování noví rytíři Čtenářského
řádu.
Žáci prvního ročníku předvedli královské rodině
(královně, králi a Sněhurce) co se během roku
naučili nejen ve škole, ale i ve školní
knihovně.
Děti
doprovázela
paní
Abeceda
(ředitelka
školy)
a
Babička
sovička
(knihovnice). Adepti rytířského stavu museli
nejprve prokázat, že po celý rok pilně pracovali
a písmenka, slabiky, slova i věty jsou opravdu
jejich dobrými kamarády. Každý z nich si nejprve
vylosoval básničku,
kterou pěkně nahlas
přečetl
a
ještě
navíc musel odpovědět
na pár všetečných
otázek paní Abecedy.
Tím
dokázali,
že
skutečně rozumí tomu,
co čtou.
Dalšího úkolu
–
luštění rébusů
se
dobrovolně zúčastnila
i
celá
královská
rodina.
Závěrečný úkol byl
nejtěžší a kupodivu
děti nejvíce bavil a
zvládly ho „na
podtrženou jedničku
s hvězdičkou navíc“.
Paní Abeceda četla
úryvky z
knížek,
které děti
během
roku přečetly
a
děti okamžitě

reagovaly a věděly, o kterou knížku
se jedná.
Královna ocenila jejich znalosti a oznámila, že
všechny úkoly jsou splněny a je tedy možné
přistoupit k rituálu pasování.
Babička
sovička
přečetla
slavnostní slib:
„Slibuji ve jménu všech krásných knížek, že se
vždy budu chovat jako rytíř Čtenářského řádu.
Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,
budu se k nim chovat opatrně a s úctou jako ke
svým dobrým kamarádům.“ Děti postupně poklekly
na pasovací polštář a po poklepání královským
mečem na rameno a vyslovení slova „Slibuji“ se
z každého prvňáčka stal rytíř Čtenářského řádu,
který má v úctě slovo, ochraňuje knížky,
statečně a čestně, jako pravý rytíř, se bije za
všechno dobré, co je v nich psáno. Kromě zážitku
zajímavého rituálu si děti odnesly knížku pro
prvňáčka, pamětní list a jablíčko od Sněhurky.
Závěrečné velké poděkování patří nejen dětem,
paní Abecedě a Babičce sovičce za jejich
systematickou celoroční práci, ale zejména celé
královské
rodině
(paní
starostka,
pan
místostarosta a paní Řeháková), která věnovala
dětem, to nejcennější co jim kdo může dát – čas
a soustředěnou pozornost. Speciální poděkování
patří již tradičně paní Řehákové za perfektní
kostýmy.
PS – stručná informace o projektu Knížka pro
prvňáčka:
Jedná
se
o
projekt
Svazu
knihovníků
a
informačních pracovníků ČR na podporu čtenářské
gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských
návyků již od prvního ročníku školní docházky.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro
děti knížka pro prvnáčka, původní česká novinka,
která byla napsána přímo pro tento projekt a
nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři
roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to
kniha
spisovatele
Martina
Šinkovského
a
ilustrátora Ticho 762 – „LAMPÁLIE V LAMPÁLII“.
Více informací o projektu naleznete na adrese:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akceskip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
Božena Blažková

Oddíl stolního tenisu
neregistrovaných Rokytno
Oddíl stolního tenisu neregistrovaných Rokytno
byl založen zároveň při 1. ročníku turnaje
v roce 2013 v bývalém hostinci u zastávky, kde
se odehrál turnaj i v roce 2014. Další ročníky
se odehrávaly už v tělocvičně ZŠ a MŠ Rokytno.
Každoročně se pravidelně zúčastňujeme turnajů
v Rokytně,
Býšti,
Albrechticích,
Dřítči,
Ředicích a Slepoticích, kde se nám daří nejvíce.
Umístění: 2015 - 1. místo Greé Dalibor, 2016 –
1. místo Hájek Petr, 2017 – 1. Místo Hájek Petr.
Od
roku
2014
se
zúčastňujeme
ligy
neregistrovaných obcí z okolí. Pořadí: 2014-2015
– 10. místo, 2015 – 2016 – 5. místo, 2016-2017 –
5. Místo. Hráči týmu STN Rokytno – Kašpar
Ladislav, Greé Dalibor, Doležal Vladimír, Trnka
Jiří st., Trnka Radek ml., Zajcev Saša (všichni
Rokytno), Hájek Petr, Hendrych Jakub, Kačírek
Adam (všichni Holice), Hájek Radek, Klouček
Václav (oba Brozany). Tréninky probíhají na sále
v Hospodě U Pitrů. Při tréninku nám pomáhá robot
na
stolní
tenis,
který
nám
automaticky
vystřeluje míčky. Tento robot je také využíván
při tréninku s dětmi v ZŠ a MŠ Rokytno. Nová
sezona nám začíná opět ligou neregistrovaných
na podzim roku 2017.

5. ROČNÍK TURNAJE NEREGISTROVANÝCH
STOLNÍ TENIS ROKYTNO 2017
Tento
ročník
proběhl
v krásném
prostředí
tělocvičny Zš a Mš Rokytno za účasti 17 hráčů
z Rokytna, Holic, Ředic, Dobřenic, Pardubic a
Hradce Králové.
Umístění hráčů STN Rokytno a
ostatních občanů Obce Rokytno: 1. Hájek Petr, 4.
Greé Dalibor, 6. Kašpar Ladislav, 9. Doležal
Vladimír, 11. Čížek Zdeněk a 12. Menclík
Ladislav z Bohumilče. Rád bych poděkoval všem
sponzorům, kteří nám velice pomohli k zajištění
akce – Obci Rokytno, paní starostce P. Vrbatové,
Zš
a
Mš
Rokytno,
paní
ředilce
Mgr.
O. Brousilové, panu J. Malíkovi z Rokytna,
f. Sanax, panu D. Greé, panu Z. Čížkovi
z Rokytna, panu J. Kociánovi z Dobřenic, panu
Černickému,
kronikáři hokejového
klubu HC
Pardubice, f. Profi Credit Pce, f. Zelisko
Holice, f. Pavlík Pce.
Za STN Rokytno Kašpar Ladislav

Inzerce Rokytno
Prodám hnědou cestovní postýlku, téměř
nepoužívanou. Možno vidět, cena dohodou.
608455199
Věnuji pestrobarevný korálkový závěs, délka
145 cm, šířka 88 cm a prodám dětský kočárek
pro panenky s přehazovací rukojetí, boudičkou,
polohovacími zády, vakem pro panenku a taškou
na rukojeť, cena 400,-Kč. Vše na tel.č.:
777 028 601.

Uveřejněno
v lidových novinách
Starostové píší noviny – 19.5.2017
Téma: Na co chcete do Vaší obce lákat turisty.

Holčičkám vstup povolen
19. 5. 2017
ROKYTNO - Naše obec leží 12 km od Pardubic
v pardubické kotlině a spadá do mikroregionu
Loučná. Tvořena je vícesídelními celky Drahoš,
Bohumileč, Rokytno a část Zástavy. Historický
název je odvozen od rokytí, což je vrboví. První
písemný záznam pochází z roku 1436, kdy císař
Zikmund byl přijat za českého krále a dne
21.září předává Diviši Bořkovi z Miletínka
zástavní listinu na část majetku bývalého
katovického kláštera.
Okolí obce je vhodné pro vycházky, projížďky
na kole. Mezi přírodní zajímavosti patří písečné
přesypy.
Jedna z
nejzachovalejších skupin
pískových
přesypů
ve
východním
Polabí
pocházející z mladšího pleistocénu až holocénu.
Tvoří 0,5 km dlouhý a 200 metrů široký pás jižně
od kóty 254,4 metrů nad mořem. Ústřední hřbet
přesypů je 250 m dlouhý a 15 m vysoký, příčná
sedla jej dělí do dunových vyvýšenin.
Naše obec je patřičně hrdá na Výstavu modelů
autíček Klukovský sen, holčičkám vstup povolen,
největší výstavu tohoto druhu v Čechách. Jedná
se o výstavu modelů autíček, z let 1955-1985
ze sbírky občana obce Rokytno Václava Blažka.
Výstava byla slavnostně otevřena 25. srpna 2014.
Součástí stálé expozice je výstava ručních prací
našich spoluobčanů.
V obci panuje společenský a kulturní život,
o který se starají i místní spolky – hasiči,
ženy – Spolek Pohoda, fotbalisté, hokejisti,
myslivci, stolní tenisté a důchodci. Během roku
pořádáme sportovní a společenské akce např.
turnaj v malé kopané, nohejbalu, dětský den,
pálení
čarodějnic,
lampionový
průvod,
velikonoční a vánoční tvoření, SDH Rokytno
pořádá branný závod dětí – „Rokytenská míle“ a
závody pro dospělé – Požární útok o „Rokytenský
věnec“.
Vážím si lidí, kteří tu žijí a zapojují se
do dění v obci, a že jich je! Přijeďte se k nám
podívat, ať sami posoudíte, na co Vás lákáme a
co se u nás změnilo k lepšímu.
Autor:
PETRA VRBATOVÁ, starostka obce Rokytno, STAN

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 některý
z uvedených kontaktů a inzerát bude zveřejněn
v Rokytenských novinách, na www.rokytno.eu a
také bude vyvěšen na místních informačních
tabulích.
Kontakt: inzerce.rokytno@seznam.cz
p.Schejbalová 608 455 199
urad@rokytno.eu Obecní úřad Rokytno 466 989 128

Hasiči – požární sport
Ahoj Rokyteňáci a okolňáci!
Po delší době se opět ozýváme, abychom vás
informovali o tom, jak si vedeme na kolbištích
v požárních útocích.
Stejně tak jako v letech minulých bojují naše
dva týmy v Lize pardubického okresu. V loňském
roce naše ženy tuto ligu vyhrály a muži byli
na místě 10.
Letos ženy zatím v tabulce drží druhé místo
(po ne příliš slavném úvodu sezony), ale může
nás určitě těšit, že letos již 2x překonaly
letitý rekord LPO, který měl hodnotu 16,84 s a
držely ho od roku 2011 ženy z Kunětic. Poprvé se ho
podařilo překonat v Rohovládové Bělé – 16:73 s a
podruhé v Cholticích 16:56 s.
Prioritou této sezony u žen ale je Extraliga
ČR v požárních útocích, kde se pokusí co nejlépe
reprezentovat Rokytno a celý okres Pardubice.
Extraliga je bezesporu nejvýznamnější liga
v požárním útoku v ČR a každý závod je živě
přenášen na internetové televizi FireTV.
Pro letošní sezonu tak mají ženy trochu
rozšířen svůj kádr, protože je opravdu velmi
těžké objezdit takovou porci závodů. Mají tzv
LPO sestavu, která objíždí závody pardubické
ligy a EX sestava objíždí závody Extraligy.
Změna je na dvou postech a to na stroji a
na spoji savic.
1.extraligový víkend (Chvalovice, Pasohlávky)
už mají ženy za sebou a odvezly si po opravdu
smolném úvodu pouze jeden bod. Vystrčily ale
růžky a vzkázaly celé ČR, že je třeba s nimi
počítat. Ještě ale proběhne 12 závodů a nic teď
není ztraceno. Další extraligový víkend proběhne
1.7.2017 v Babicích (okr. Vsetín) a
2.7. v Radíkově (okr. Přerov).
Dále pak:
05.kolo - 08.07.2017 - Plumlov
06.kolo - 09.07.2017 - Olšovec
07.kolo - 22.07.2017 - Kunčice
08.kolo - 23.07.2017 - Letohrad-Orlice
09.kolo - 29.07.2017 - Stará Říše
10.kolo - 30.07.2017 - Karolín
11.kolo - 12.08.2017 - Chotěmice
12.kolo - 13.08.2017 - Zahorčice
13.kolo - 19.08.2017 - Radimovice
14.kolo - 20.08.2017 - Podsedice
Stejně tak, jako v roce minulém, i letos budeme
pořádat
závěrečné kolo LPO a to 7.10.2017,
už nyní vás všechny žádáme, abyste si tento den
zakroužkovali do deníčků a přišli se podívat na
skvělé sportovní výkony, které určitě u Kačárny
budou v rámci závěrečného kola LPO k vidění.
Připraven bude samozřejmě i doprovodný program a
spousta dobrého jídla a pití.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří nás
v našem snažení a sportu a podporují. Největší
díky patří obci Rokytno, společnosti Explosia a
Danel Auto.
Tým žen mnohokrát děkuje Leošovi Matějkovi
za jeho pomoc a podporu, bez něj by to vážně
nešlo.
Za sportovní týmy SDH Rokytno

Mladí
hasiči

Jsem pyšná na naše hasičské děti………… a tak to je.
Opět nadešel čas, kdy Vás mohu seznámit
s hasičinou, našich mladých hasičů, uplynulého
čtvrtletí, v naší obci.
Předposlední
víkend
v dubnu
jsme
odjeli
na hasičské soustředění do Karlova u Josefova
Dolu na chatu Karlovku. Obsadili jsme místa
ve dvou Tranzitech a dvou osobních autech a
vyjeli směr Liberecko. Víkend byl velice
vydařený - výlety, spousta her, ale i bezva
oslava Tomáškových F. narozenin. Šťastné oči
našich mladých hasičů nám jsou odměnou.
Pohárová soutěž v Lipolticích byla šťastně
zakončena v pizzerii U Kozlíků v Pardubicích,
kde nám pan Kozel připravil výbornou baštu.
Děkujeme. Děti se umístily na krásném druhém
místě.
Dne 13.5. ve Dřítči
a 20.5. v
Pardubicích
proběhlo okresní kolo soutěže Plamen. Ve Dřítči
jsme byli na 9. místě a v Pardubicích na 5. místě
(mladší žáci). Na okresním kole soutěže se vždy
kontroluje celoroční
práce mladých hasičů
zaznamenaná v kronice, která je k nahlédnutí
na Obecním úřadě v Rokytně.
Moravanské hrátky mě opravdu velice dojaly. Naši
mladí hasiči se umístili na 1. místě. To jsem si
poplakala!
Předposlední soutěž započítávána do ligy byla
ve Starých Jesenčanech dne 3.6.2017. V tento den
bylo opravdu veliké horko, když jsme odjížděli
domů, tak jsme nevěděli, jak jsme se umístili,
ale o to větší překvapení to bylo, že jsme 1.
Poprvé
jsme
jeli
16.6.
na
noční
útoky
do Sezemic. Počasí nám příliš nepřálo. Soutěžilo
celkem osm družstev. Pro děti bylo soutěžení
za tmy velkým zážitkem.
A opět tu budeme mít pestrý víkend.
Spaní na hřišti, retro den a poslední závody
ve Slepoticích a vyhlášení Ligy Pardubického
kraje.
Jsem pyšná na naše hasičské děti……
Velké dík
patří hasičským dětem, jejich rodičům, především
R. Vackovi (pomáhá nám trénovat děti),
P. Bidlové (vaří nám dobroty na našich výjezdech),
M. Karlíkové (pomáhá nám s dopravou na závody) a
Pepovi Valentovi, našemu koučovi. Upřímně děkuji
obecnímu úřadu a našim velkým hasičům.
Vrbatová Petra st.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROKYTNO ZVE

NA OSLAVY
135. LET OD ZALOŽENÍ SBORU,
KTERÉ SE BUDOU KONAT

26.8.2017 V ROKYTNĚ

Michaela Knížková (Trnková)
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