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Slovo starostky 

 
   Závěrem roku se vždy hodnotí, co jsme dokázali, 
co se nám povedlo, ale i nepovedlo. Nyní se nám 
blíží závěr našeho čtyřletého volebního období, 
kdy bychom se měli zpětně ohlédnout. Při 
projíždění našich vesniček – Bohumileč, Drahoš, 
Rokytno a část Zástavy je vidět, že jsme 
pracovali. Nechci a nebudu poukazovat na to, co 
vše jsme opravili, co jsme postavili, jelikož si 
ihned uvědomím, co vše je potřeba opravit, 
postavit…. Kdo chce vidí, kdo nechce, nikdy 
neuvidí. Těm, kterým naše okolí nebylo lhostejné 
nám pomáhali. Za tuto pomoc Vám patří velké díky. 
Vážím si všech připomínek, rad a nápadů ze strany 
Vás, občanů. Ne vždy se nám vše povedlo, ale i 
chyby nám pomáhají při další práci…. V našich 
obcích chceme žít a je jenom na nás všech jak se 
nám žít bude. 
Kulturní život v našich obcích byl během těchto 
let velice pestrý. Děvčata z kulturní komise 
pracovala maximálně, tudíž naše setkání byla 
veselá, upřímná a srdečná. Nejenom kulturní 
komise, ale i naši spoluobčané a složky naší obce 
– SDH Rokytno, Myslivecký spolek Rokytno, Spolek 
Pohoda, Sportovní klub HC Rokytno, FC Diko 
Rokytno, Stolní tenis neregistrovaných Rokytno 
Svaz důchodců Rokytno a Mateřská škola a základní 
škola Rokytno, okres Pardubice, nám pomáhali při 
našich společných setkáních. 
Obecní zastupitelstvo zasedalo téměř každý měsíc. 
Rada obce zasedala taktéž téměř každý měsíc. 
Zasedání byla vždy pohodová, upřímná, vždy jsme 
jednotlivé případy řešili s velkou vážností a vždy 
jsme rozhodovali, tak abychom se za své rozhodnutí 
nemuseli stydět. Ne vždy jsme měli stejné názory, 
ne vždy jsme se shodli, ale podstatné pro nás 
všechny vždy bylo učinit závěr, rozumný závěr.   
Upřímně děkuji Vám všem! Přeji Vám pohodové dny 
s pozitivní myslí a úsměvem na tváři. 

                                                                                                                                           
Petra Vrbatová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SHČMS - SDH Rokytno vás srdečně zve 
na  

 9. kolo LIGY PARDUBICKÉHO OKRESU  
v požárním útoku družstev 

 

a pohárovou soutěž 

 O ROKYTENSKÝ VĚNEC, 
která se koná 

v Rokytně v sobotu 6. 10. 2018 
v prostoru u rybníka. 

Začátek je v 10,30 hodin. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozvání  

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


 
 

 
Výpis usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce Rokytno 6/2018 
konaného dne 29. 6. 2018 

 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 

zasedání. 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. J. Richterovou a p. M. Kamenického. 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 5/2018 k 28. 6. 2018.              

       Příjmy celkem:          825 000,- Kč. 
       Výdaje celkem:        1 815 000,- Kč.    
       Saldo hospodaření:    - 990 000,- Kč.            
       Financování:                                                                                                  
       Zapojení přebytku:     990 000,- Kč. 
 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hospodaření obce k 31. 5. 2018.  

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku 
obce Rokytno sestavenou k 31.12.2017,         
dle protokolu o schvalování účetní závěrky    
za rok 2017, který je přílohou tohoto 
usnesení. 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet 
obce Rokytno sestavený k 31.12.2017 a  
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením 
obce Rokytno bez výhrad. 

8. A. Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem, 
prodejem pozemků p. č. 1123/83, 1123/209, 
683/1 v k. ú. Rokytno.  

     B. Obecní  zastupitelstvo bere na vědomí 
„Žádost o prodej pozemku“, JK. Jedná se         
o pozemek p.č.1076/11 v k.ú. Rokytno. 

9.  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu       
o poskytování služeb“, s firmou Urbicus 
s.r.o. Brno. IČO 019 71 140 k mobilní aplikaci 
a administrační rozhraní „Česká obec“.    

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene 
a dohodu oumístění stavby č.IV-12-
2017500/VB/01,Rokytno p.č.736/2 – nn, knn“. 

11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledky 
výběrového řízení na dodavatele stavby, a 
„Přístavba objektu č.p.146 Rokytno-2a Nová 
sedlová střecha“.  AZ STAVEBNÍ, Heřmanův  
Městec s r.o., IČO 25 96 62 51. 

12.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně kanalizace v Bohumilči. 

13.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly 
Kontrolního výboru obce Rokytno, ze dne 
22.5.2018. 

14.  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu      
o poskytnutí finančního daru“, Mysliveckému 
spolku Rokytno. Finanční dar ve výši 14 950,- 
Kč bude použit na pořízení kachňat. 

15.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zřízení „Fondu oprav“, nájemníky domu, 
Rokytno č.p.8. Fond bude zřízen pouze 
nájemníky domu č.p.8. 

16.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
opakovanou „Žádost“ SDH Rokytno, ohledně  

nákupu požárního vozidla. Záměr byl schválen na 
zasedání OZ č.3/2018 dne 26.4.2018. Automobil, 
který byl   hasiči vybrán, byl již prodán, a 
proto hasiči shání plnohodnotnou náhradu. 
Žádosti (22.4.2018 a 28.6.2018), jsou 
k nahlédnutí na obecním úřadu. Doporučeno       
na další jednání OZ. 

 
 

Výpis usnesení ze zasedání mimořádného 
zastupitelstva obce Rokytno 7/2018 

konaného dne 30. 7. 2018 
 

1.  Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

2.  Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup  pozemku 
p.č.1115/4 v k.ú.Rokytno, o výměře  1195 m2,  
za cenu 100,-Kč za m2, celková kupní cena je 
119 500 Kč. Prodávajícími jsou manželé 
Zbudilovi.  Pozemek p.č. 1115/4 v k.ú.Rokytno 
vznikl  z pozemku p.č. 1115/3 dle geometrického 
plánu vypracovaného f. Geovap, spol.s.r.o., 
číslo 171/2018. 

3. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku p.č. 1221/3 (výměra 21 m2 ), v k.ú. 
Rokytno, vzniklých dle geom. plánu č. 171/2018, 
vypracovaného firmou GEOVAP, spol.s.r.o.,     
za cenu 100,-Kč za m2, p. MH. Správní  poplatek 
(návrh na vklad) a geometrický plán zaplatí 
kupující. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 
128/2000Sb. Vyvěšeno: 13.7.2018, Sejmuto: 
28.7.2018. 

B.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost 
o prodej pozemku p.č. 1221/2 (výměra 168 m2 ),  
v k.ú. Rokytno, vzniklý dle geom. plánu č. 
171/2018, vypracovaného firmou GEOVAP, 
spol.s.r.o., žádost podal p. LH. Doporučeno   
na mimořádné jednání OZ 10.8.2018. 

4.  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové  
opatření č. 7/2018 k 30. 7. 2018.              

     Příjmy celkem:              18 900,- Kč. 
     Výdaje celkem:              18 900,- Kč.    
     Saldo hospodaření:               0,- Kč.  
           

5.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Smlouvu 
o výpůjčce“, která byla uzavřena dne 21.2.2001, 
ohledně internetové domény www.rokytno.cz.     
Od roku 2011 Obec Rokytno vlastní a využívá 
internetovou doménu www.rokytno.eu. Z důvodu 
neaktualizování, nepotřebnosti a matení 
dvojími stránkami, žádají zastupitelé 
vlastníka domény www.rokytno.cz, o uzavření 
nové smlouvy.   

6.  Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. M. Tučkovou a p. H. Zbudilovou. 

        
                                            

Výpis usnesení ze zasedání mimořádného 
zastupitelstva obce Rokytno 8/2018 

konaného dne 10. 8. 2018 

1.  Obecní zastupitelstvo schvaluje změnu 
programu na žádost p. Miloše Pospíšila. 

2.  Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

3.  Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. J. Fouska a p. J. Richterovou. 

O čem se jednalo 

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


4.  Obecní zastupitelstvo souhlasí s přenecháním 
tohoto bodu, ohledně schválení „Dohody         
o užívání domény II.řádu“, na jednání OZ 
26.9.2018. Pan Hošek vypracuje také návrh 
„Dohody o užívání domény II.řádu“. 

5.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost   
o prodej pozemku p.č. 1221/2(výměra 168 m2),  
v k.ú. Rokytno, vzniklý dle geom. plánu č. 
171/2018, vypracovaného firmou GEOVAP, 
spol.s.r.o., žádost podal p. LH. Doporučeno 
na jednání OZ 26.9.2018. 

6.  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 21, 533 04. 

 
 
 
 
 
     

 
 

 
 
 
 Volby do Zastupitelstva obce Rokytno se uskuteční : 
 
       v  pátek       5. října   2018   od 14  do  22 hodin 
  a   v sobotu     6. října   2018   od   8  do  14 hodin  
 
  Místo  konání voleb  : 
 

    okrsek číslo 1. Rokytno 
 

 volební místnost je ve velké zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Rokytně v prvním patře pro voliče 
přihlášené k trvalému pobytu v Rokytně  a  Drahoši, 

    okrsek číslo 2. Bohumileč 
 

 volební místnost je v obecní budově čp. 44 v Bohumilči  
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu  v Bohumilči  a  
Zástavě. 
  
 

 

Volby do zastupitelstva obce. 
Informace pro voliče. 

 
 
Volič 
 

 Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce                  
za předpokladu, že jde o státního občana ČR,  který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je    
v den voleb   v této obci přihlášen k trvalému pobytu, dále 
státní  občané členských států Evropské unie,  pokud 
požádali  o zápis   do dodatku stálého seznamu voličů. 
  
Hlasování 
 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky, občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 
Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové 
volební komise úřední obálku a vstoupí  do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Na žádost voliče 
mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak 
označený hlasovací lístek jiný. Pokud se volič neodebere 
do tohoto prostoru, případně neprokáže-li  svou totožnost, 
nebude mu hlasování umožněno. 

Úprava hlasovacího lístku 
 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič 
může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených 
způsobů: 
 

 Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před 
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. 
Tím je dán hlas kandidátům této volební strany 
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet 
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. 
Pokud by byla označena tímto způsobem více než 
jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. 

     Pokud volič označí křížkem volební stranu a dále ještě  
kandidáty ve zvolené straně  tak se k označení      
kandidátů  nepřihlíží. 
 

 Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno – v Rokytně 15.                                                     
Počet členů zastupitelstva  je uveden i v záhlaví 
hlasovacího lístku ( Rokytno 15  ). 

Pokud by bylo označeno tímto způsobem více 
kandidátů, než je stanovený počet - 15, byl by takový 
hlas  neplatný.  
 

 Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích 
bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem 
jednu volební stranu a dále v ostatních volebních 
stranách  další kandidáty, pro které hlasuje. V tomto 
případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas 
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva obce. 

 

 Příklad :   Pokud má být voleno  15 členů zastupitelstva a 
je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho  
6 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních 
stran, je dáno označené volební straně 9 hlasů, a to pro 
kandidáty na prvních devíti místech. Pokud by byla tímto 
způsobem označena více než jedna volební strana nebo 
více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas 
neplatný.  
 Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební 
stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží    
do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží       
do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. 
 
Možné otázky občanů a odpovědi na ně: 
 

Kde získám hlasovací lístek: 
 

   -   nejpozději 3 dny před volbami musí být lístky    
       doručeny  do místa trvalého bydliště každého voliče.  
   -   v  kanceláči Obecního úřadu v Rokytně 
   -   v den voleb ve volební místnosti 
 

Kde mohu volit do zastupitelstva obce: 
 

POUZE ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, a to 
buď přímo ve volební místnosti a nebo na vyžádání            
do přenosné urny. Voličské průkazy se nevydávají. 
 

Jak mohu volit, když mi zdravotní, či jiný, handicap 
nedovoluje dostavit se do volební místnosti: 
 

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič 
požádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou 
volební schránkou. Požádat lze na obecním úřadě,                 
ve volební místnosti nebo na telefonu 724 180 927. 
 

Oznámení 
o době a místu konání voleb   



 

 

 
Kontejnery na velkoobjemný odpad budou 
přistaveny  
                18.10.2018 od 8 do 20 hodin. 
 

Stanoviště kontejnerů v Rokytně je za základní 
školou. 
 

Stanoviště kontejnerů v Bohumilči je u hospody. 
 

Do kontejnerů na velkoobjemný odpad patří pouze 
odpad, který se svým rozměrem nevejde 
do popelnice např.  starý nábytek, koberce, 
podlahové krytiny (PVC, lino) 
 

Do kontejneru nepatří  pneumatiky, stavební 
materiál (cihly, trubky, apod.)  
 

Dále lze velkoobjemný odpad  odvézt  
- na sběrný dvůr do Dražkovic.  
  Provozní  doba  sběrného  dvoru   je                   
  PO – PA  6.30 – 15.00 , ve středu do 17 hodin.  
- do Sezemic do firmy FLOR s.r.o.,   
  která se nachází po levé straně před sezemickým   
  rybníkem.   Otvírací doba je pondělí - pátek     
  od 7.00 do 15.30 hodin. tel. 777743039. 
 
Celkem  můžete  odvézt  maximálně  200 kg 
velkoobjemného  odpadu na osobu a rok.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov  

VYHLAŠUJE  SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

SEZNAM VĚCÍ , KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK 

 Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – 
nepoškozené s fungujícími zipy 

 Obuv – nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce) 

 Kabelky, batohy 
            – pouze nepoškozené a s funkčním zipem 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky  
              – čisté i mírně poškozené  

 Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové  

 Záclony, závěsy – nepoškozené 

 Látky (minimálně 1m2, prosíme,    
              nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Knihy 

 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
 

 VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 Znečištěný a vlhký textil 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –   
                      z ekologických důvodů 

 Nábytek, jízdní kola, kočárky 
                        - transportem se poškodí, 

 lyže, lyžáky 

 Nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán 
 

 

Sbírka se uskuteční : 

od 8.10.2018 do 15.10.2018  
 PONDĚLÍ, STŘEDA 7-17 hodin 

             PÁTEK 7-12 HODIN 

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 

       Více na  www: diakoniebroumov.org 

 
 
 
 
 
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  
          v  pondělí   15. října 2018 
 

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

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

Pneumatiky se při svozu nebezpečného odpadu 
nesbírají ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 
458/2000 Sb. (dále jen energetický zákon), v platném 
znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele 
nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické 
vedení distribuční soustavy nebo na něž zasahuje 
ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné 
a  spolehlivé provozování zařízení distribuční 
soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
 ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO 
KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU.  
 

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená 
nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od 
nadzemního vedení: 
- u vedení nízkého napětí nn do 1 kV  
   2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo 

kabelového vedení  u stromů a jiných porostů.  
   Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení 

k vodičům  nn při provádění zásahu je 0,3 m. 
- u vedení vysokého  napětí nn do 1 kV do 35 kV  
   vedení bez izolace 7 m 
   izolované vedení 2 m . 
   Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení 

k vodičům  vn při provádění zásahu je 1,5 m. 
UPOZORNĚNÍ : 
 V ochranném pásmu distribuční soustavy je zakázáno 
nechat růst porosty nad výšku 3 m. 
Nebude-li zásah proveden do 15.listopadu tohoto roku 
a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost 
distribuční soustavy je pracovník pověřený 
společností ČEZ Distribuce a.s. oprávněn ke vstupu 
na dotčené pozemky za účelem provedená zásahu. 
Více informací naleznete na letáčku ČEZ Distribuce, 
který je na vývěskách obce a na www.rokytno.eu. 
 
 
 
 
 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

 

Velkoobjemný odpad 
nebezpečných odpadů 

Upozornění ČEZ Distribuce  
 pro majitele a uživatele pozemků 

 

 

SBÍRKA  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
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Informace o činnosti 
SHČMS - SDH Rokytno v roce 2018 

 

20. 1. 2018 – Dětské závody Polabinský šestiboj. 
27. 1. 2018 – Výroční valná hromada okrsku č. 2. 
10. 2. 2018 – Dětské závody.  
17. 2. 2018 – Plnění odborností – Břehy. 
21. 2. 2018 – Školení strojníků JSDH. 
22. 2. 2018 – Školení velitelů JSDH. 
23. 2. 2018 – Hasičské posezení 
                v hospodě u Pitrů v Rokytně.  
24. 3. 2018 – Brigáda pro obec Rokytno 
                – čištění struhy. 
14. 4. 2018 – Dětské závody Rokytenská míle. 
21. 4. 2018 – Sběr železného šrotu. 
28. 4. 2018 – Brigáda pro obec Rokytno 
                – oprava cesty kolem rybníka. 
28. 4. 2018 – Dětské závody – Břehy  
                            setkání přípravek. 
30. 4. 2018 – Pálení čarodějnic v obci Rokytno. 
11. 5. 2018 – Noční závody LPO ve Slepoticích. 
12. 5. 2018 – Dětské závody ve Dřítči 
                          – první část okresu. 
19. 5. 2018 – Dětské závody v Pardubicích 
                          – druhá část okresu. 
19. 5. 2018 – Závody LPO v Rohovládové Bělé. 
26. 5. 2018 – Závody LPO v Čeperce. 
26. 5. 2018 – Dětské závody v Moravanech. 
27. 5. 2018 – Závody LPO v Cholticích. 
 2. 6. 2018 – Okrsková soutěž ve Dřítči. 
 9. 6. 2018 – Závody LPO v Srchu. 
16. 6. 2018 – Účast na hradeckém letišti na akci   
                Open Skies for Handicapped. 
16. 6. 2018 – Dětské noční závody v Sezemicích. 
23. 6. 2018 – Příprava a pomoc při dětském dni   
                v obci Rokytno. 
23. 6. 2018 – Dětské závody v Kostěnicích. 
 4. 8. 2018 – Brigáda pro obec Rokytno 
                – demolice střechy na chlívkách 
                 u bytovek. 
11. 8. 2018 – Brigáda pro obec Rokytno  
                – demolice dřevěné boudy u bytovek. 
11. – 18. 8. 2018 – Dětský tábor pořádaný   
                 hasiči ve Světlé nad Sázavou. 
25. 8. 2018 – Závody LPO ve Slepoticích. 
 8. 9. 2018 – Účast na oslavách 130 let           
                  od založení sboru v Osicích. 
15. 9. 2018 – Závody LPO v Srchu. 
15. 9. 2018 – Dětské závody v Čeperce. 
16. 9. 2018 – Závody LPO ve Svinčanech.                          
                       

  Činnost „JPO 5“ Rokytno v roce 2018 
 

12. 4. 2018 – Jednotka vyjela na požár příkopu   
               v obci Drahoš. 
 7. 5. 2018 – Jednotka vyjela na likvidaci   
               obtížného hmyzu v obci Rokytno. 
 9. 6. 2018 – Jednotka vyjela na čerpání vody      
            ze zatopeného sklepa v obci Rokytno. 
 9. 6. 2018 – Jednotka vyjela na propadnutý   
               chodník v obci Rokytno. 
 9. 6. 2018 – Jednotka vyjela na zatopenou  
               silnici  v obci Bohumileč. 
31. 7. 2018 – Jednotka vyjela na likvidaci   
               obtížného hmyzu v obci Rokytno. 
 2. 8. 2018 – Jednotka vyjela na likvidaci   
               obtížného hmyzu v obci Rokytno. 
       

                                       Aleš Leder 

  
 
 
   
 
 
 
Dne 14.4.2018 byl odstartován 15. ročník závodu 
„Rokytenské míle“, soutěž pro mladé hasiče, 
v Rokytně. Soutěžilo zde cca 250 dětí. Počasí nám 
přálo. Atmosféra na hřišti byla opravdu soutěživá. 
Mladší žáci se umístili na 3. a 9. místě a starší 
žáci se umístili na 2. a 6. místě. 
  Setkání hasičských přípravek proběhlo za velmi 
slunečného počasí dne 28.4.2018 v Břehách            
u Přelouče. Naši nejmenší hasiči, Pavlínka, 
Nelinka, Ella, Filípek, Ondra, Filípek, Pepa a 
malý Ondra z Býště, předvedli ukázku hašení 
hořícího domečku. Hudbu k ukázce nám, přímo       
na tělo, složili naši kamarádi z hudební skupiny 
„Alibi“ Jirka a Martin. 
  Dne 5.5.2018 jsme jeli soutěžit a bavit se       
do Chvojence na „Chvojeneckou pouť“. Zábavné 
odpoledne se nám vydařilo. 
  Okresní kola soutěže Pardubické ligy se konala 
12.5.2018 ve Dřítči a 19.5.2018 v Pardubicích.  
  Svazem důchodců byl pořádán výlet do Telče dne 
23.5.2018. Jelikož byla volná místa v autobusu, 
doplnili jsme je. Prohlídka zámku, galerie, 
procházka po městě a zakončení v Lanovém parku 
Javořice, bylo velkým zážitkem pro nás všechny. 
Děkujeme. 
  Moravanské dětské hrátky probíhaly dne 
27.5.2018. Sluníčko svítilo, tudíž krásný den 
s mladými hasiči. 
  Hasičské soustředění jsme měli od 1.6.- 3.6.2018 
v Jánských lázních na chatě Švýcarský dvůr. 
Nezapomenutelný víkend. Fotografie z našich cest 
jsou k nahlédnutí v naší kronice. 
  Opravdu hodně srdečná akce byla „OPEN SKIES FOR 
HANDICAPPED“, dne 16.6.2018 na Letišti v Hradci 
Králové. To se musí zažít! Za rok se těšíme!        
A na závěr tohoto slunečného dne jsme jeli          
na „Dětské noční závody“, které pořádali hasiči 
ze Sezemic.  
  Poslední závody a vyhlášení ligy za rok 
2017/2018 proběhlo 23.6.2018 v Kostěnicích. 
V okresní lize mladých hasičů se umístili mladší, 
ale i starší žáci na 5 místě. Gratuluji. 
  V době letních prázdnin pořádalo SDH Rokytno    
od 11.8.-18.8.2018 hasičské soustředění, v RS 
Radost, Dlouhá ves u Světlé nad Sázavou. Každý den 
jsme prožívali v jiném měsíci. Věřte mi, že 
lyžování na louce se dětem moc líbilo a vydařilo. 
Na závěr letošního pobytu jsme si ustrojili 
vánoční stromeček a zazpívali koledy. Letos poprvé 
se našeho soustředění zúčastnili mladí hasiči 
z Volče. Měli jsme hezký a pohodový týden. Děkuji 
Janě Dokoupilové, Pepovi Valentovi a Aničce 
Vrbatové. Tento týden se nám opět vyvedl! 
  A nyní od září opět začínáme soutěžit              
s „Pardubickou ligou – 2018/2019“. 
Upřímně děkuji Vám všem, dětem, rodičům za nemalou 
pomoc a vstřícnost, našim velkým hasičům z SDH 
Rokytno, Obecnímu úřadu, Vám všem, co nás 
podporujete a našim vedoucím – Pepovi Valentovi, 
Aničce Vrbatové, Romanu Vackovi a nově Matějovi 
Vrbatovi. Děkuji! 

                                                                                                                                               

                                                                         Vrbatová Petra st.   
 
 

HASIČI 
 

MLADÍ HASIČI 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
    Bylo léto, horké léto, léto jaké má být…      
Nám za mlada zpívávala Edita Štaubertová.  
A letos bylo opravdu takové. Rekordní teploty 35°C 
až 38°C nebyly nic neobvyklého a co do délky 
v trvání jsme si ho užívali už od poloviny června 
a po celé prázdniny a dále. 
Toliko skutečnost k zapamatování pro pamětníky a 
historii. Ale čeho je moc bývá i přespříliš. 
Subtropy se přestěhovaly k nám i daleko na sever 
k ledním medvědům – také i jim bylo příliš teplo. 
Marně, ale rádi bychom poroučeli větru, dešti, kdy 
má pršet a kdy vát…  Mohli jsme si ztrhat hlasivky 
a … nic,  ani kapička vody, tolik potřebná 
k osvěžení přírody i těla. Zato jsou hlasitá 
volání politiků a “odborníků“, jak na to. 
Co bychom měli dělat a proč se to zvrátilo         
do příliš. Holt, příroda si postavila hlavu a my 
koukáme jak vyorané myši na sebe. Nápadů přehršel, 
bláznivin ještě víc a sucho k nepřečkání.  
Není to zrovna vábný pohled na vyprahlou krajinu 
v polovině srpna. Ani jsme za tím nemuseli jezdit 
do Itálie a na jih letecky. Z Řípu by marně 
vyhlížel Praotec Čech i s Lechem po kraji           
u Mělníka, mlékem a strdím v kraji tímto 
oplývajícím. Sucho jak ve Skadaru. Někde se 
vloudila chybička a příroda zahrozila. Že by toho 
betonu a asfaltu bylo dost? 
A těch smradů (pardon znečištění) v ovzduší bylo 
příliš? A co teď s tím? Po lehkém zamyšlení 
zjistíme, že spálením jednoho kilogramu nafty nebo 
benzinu vzniknou dva kilogramy spalin.             
Při vynásobení miliony barelů spálených denně nám 
vychází dost tun sajrajtu, co cpeme nepřetržitě 
do vzduchu. A nejen to. Nad hlavou 10 km nad námi 
tisíce dopravních velkoletadel, skrápějí nás 
spalinami pěkně rovnoměrně po celé zeměkouli a 
také bez ustání i v nedělích a ve svátek.             
A  jezdíme a létáme sem a tam jen tak, jako by se 
nechumelilo (ale ono neprší), z poloviny zcela 
zbytečně či pro plezír – vždyť na to máme.           
A že každou minutu umírá hladem a žízní spousty 
(i stovky) dětí a lidí, nás zatím moc netrápí. 
Supermarkety u nás praskají ve švech spoustou 
zboží, které je třeba prodat. Hlad z první a druhé 
světové války známe jen z knížek. Hlavně, že roste 
HDP, zisk, inflace, hory odpadků – co bude zítra 
či pozítří nás netrápí. Ale mělo by. Těch, co mají 
dost, je čím dál míň, a těch druhých valem 
přibývá. A co takhle uměřenost, skromnost a 
ohleduplnost nejen vůči bližním, ale i k přírodě 
kolem nás. Může být podstatně hůř a co potom? 
Rád bych připojil radu našich rodičů:  Šetři, 
dokud máš z čeho ! 
 
Přeji pevné zdraví a i ten tolik potřebný déšť. 
                                    
                                   F.Zajíc                                      
                                                           
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 

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

JÓGA   Kateřina Šteklová  
       Pondělí od 19 do 20 hodin. 
 
ZUMBA  Michaela Valkýová , Martina Votke 
       Středa  od 18 do 19 hodin  
     Hodina se koná při dostatečném počtu     
     účastníků, proto je nutná rezervace               
     na tel. 731403209 do 16 hodin daného dne.  
 
JÓGA / PILATES   Martina Hlavatá  
       Úterý  od 18 do 19 hodin 
 
 
 

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).  
 
 

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. 

 
  
 
 
 

Prodám palivové dřevo DUB v kulatině pořezaný  
na metrové kusy. Cena 1.100,-/prm.  Dubové 
řezivo, fošny, hranoly různých rozměrů a délky. 
Cena po dohodě. Mohu zajistit i dovoz.        
Jan Veselý, Zástava. Telefon: 605 143 405. 

Daruji za odvoz  cca 200 ks stavebních bloků     
o rozměrech 500x300x250 mm.  
Více info na telefonu 602 239 979.  

Daruji kočárek šedorůžové barvy trojkombinace    
s vybavením. Více info na telefonu 605 829 398. 

Věnuji pestrobarevný korálkový závěs,       
délka 145 cm, šířka 88 cm.  Tel. č.: 777 028 601 

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          
na internetových stránkách obce, bude vyvěšen         
na místních informačních tabulích a také zveřejněn   
v Rokytenských novinách (vychází 4 x ročně). 

Kontakt:  

inzerce.rokytno@seznam.cz p.Schejbalová 608 455 199 

urad@rokytno.eu  Obecní úřad   Rokytno 466 989 128 

 

 

         Příspěvek čtenáře 
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Sportovní aktivity  

Inzerce 
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