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ROZLOUČENÍ S LÉTEM 
 V ROKYTNĚ 18.9.2021 



 
 
 
 

Je pro mě velice důležité vysvětlit Vám pojem 
občan Rokytna. Když oslovujeme „ROKYTEŇÁKY“, 
myslíme tím občany celé obce Rokytno, tedy všech 
místních částí - Rokytno, Drahoš, Bohumileč 
a Zástava. Pokud píšeme do Rokytenských novin 
informace všeobecné o Rokytně, myslíme opět 
všechny místní části.  
Společenské akce pořádané Obcí Rokytno v místní 
části Rokytno jsou určeny pro všechny občany obce 
Rokytno. Kdo by se nemohl akce z důvodu dopravy 
zúčastnit, Obecní úřad Rokytno Vám dopravu 
zajistí. Jestliže občané místních částí Drahoše, 
Rokytna, Bohumilče a Zástavy budou chtít pořádat 
společenské akce v dané místní části, Obecní úřad 
v Rokytně jim bude nápomocen.  
Čarodějnice se slétly 25.6.2021 u Kachňárny 
v Rokytně. Krásnou hranici a čarodějnici 
postavili zaměstnanci Obce Rokytno. Kulturní 
program připravila kulturní komise Obce Rokytno 
a občerstvení zajistil Myslivecký spolek Rokytno. 
Děkuji všem, kteří se spolupodíleli na příjemném 
podvečeru u rokytenského rybníku. 
V červenci jsme pořádali v Hostinci U Pitrů 
koncert skupiny Živaňanka. Nesmírně si vážím 
všech, kteří se koncertu zúčastnili a vytvořili 
příjemnou atmosféru. V toto odpoledne jsme 
zapomněli na starosti všedních dní. 
Dne 21.8.2021 občané místní části Zástava 
pořádali Zástavské posvícení, které bylo zahájeno 
požehnáním opraveného křížku. Pro děti byly 
připraveny soutěže a k tanci a poslechu hrála 
úžasná hudební skupina COMBI. Děkuji všem, kteří 
pomohli připravit takovéto krásné posezení. 
První zářijový pátek jsme před Obecním úřadem 
v Rokytně přivítali naše občánky. Sluníčko nám 
krásně svítilo a rodiče s děvčátky přijali naše 
přání pevného zdraví a šťastného žití.  
Neustále pracujeme na investičních akcí v obci 
Rokytno. V Zástavě jsme požádali o Stavební 
povolení na stavbu „ROKYTNO – VODOVOD V ČÁSTI 
ZÁSTAVA“. Společně zpracováváme s projektanty, 
s Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou 
a údržbou silnic Pardubického kraje projekty 
na stavbu chodníků, odvodnění silnice 
a rekonstrukce silnic III/29820 a III/29815 
v Bohumilči a rekonstrukce silnice II/298 
v Rokytně. Chystané projekty, přístavba domu 
č.p.146 v Rokytně a domu č.p.21 (dílna) v Rokytně 
jsou v rozpracování. Dále plánujeme opravu domu 
čp. 44 a hospody v Bohumilči. Důležitou investicí 
jsou pro nás místní a účelové komunikace, kde 
jednáme s projektanty o přípravě projektových 
dokumentací. Zpracováváme hodnocení vlivu záměru 
„Odbahnění a rekonstrukce Rokytenského rybníka“ 
na chráněné zájmy dle § 67 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Nedílnou součástí obce je veřejné osvětlení a 
veřejný rozhlas. Rekonstrukce veřejného rozhlasu 
vyčkává na schválení dotace a ohledně veřejného 
osvětlení jsou naplánované schůzky s projektanty. 
Svazek obcí Rokytno-Chvojenec dokončuje 
zpracování projektu a bude žádat o stavební 
povolení na Intenzifikaci – rozšíření čistírny 
odpadních vod Rokytno-Chvojenec. 
 
 
 

 
 
Opětovně bych Vám všem chtěla poděkovat za Vaše 
kladné, ale i záporné názory, za Vaše upřímná  
slova. Upřímně Vám přeji především pevné zdraví 
a úsměv na tváři. Děkuji Vám všem, kteří 
se spolupodílíte na dění v naší obci Rokytno 
a jejich místních částí.  
                                Petra Vrbatová   

 
 
 
 
 
 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 

Obce Rokytno 5/2021 

konaného dne 24. 6. 2021 
 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. H. Zbudilovou a p. V. Blažka. 
 

3. A.Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí 
zápůjčky z fondu obnovy domů a bytů obce 
Rokytno - Společenství vlastníků Rokytno 8. 

 

3. B. Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí 
zápůjčky z fondu obnovy domů a bytů obce 
Rokytno p. A. Lederovi. 

 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 3/2021 k 24.6.2021. 
Daňové příjmy:                  200 000,- Kč. 
Nedaňové příjmy:                      0,- Kč. 
Kapitálové příjmy:                    0,- Kč. 
Dotace, transfery:                    0,- Kč. 
Příjmy celkem:                  200 000,- Kč. 
Běžné výdaje:                   980 000,- Kč. 
Kapitálové výdaje:                    0,- Kč. 
Výdaje celkem:                  980 000,- Kč.  
Saldo hospodaření:             -780 000,- Kč. 
Zapojení přebytku hospodaření:  780 000,- Kč. 
 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje zvýšení 
nájemného v domě č.p.73 v Rokytně o 20 % 
ze současného nájemného. 
 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-
12-2020427/VB/01, Rokytno, p.č.154/34 – knn.“ 
Smluvními stranami jsou ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO. 247290035, se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Obec 
Rokytno, IČO. 00274178, Rokytno č.p.21, 53304 
Sezemice.  

 
OZ bere na vědomí 

 

- Jednání rady za poslední období. Jednalo se 
o jednání ze dne 10.6.2021. 

 

- Hospodaření obce k 31.5.2021.  
 

- Zájem rodičů ohledně zajištění MŠ v době 
letních prázdnin. Z důvodu uzavření MŠ 
Rokytno byla domluvena docházka dětí z MŠ 
Rokytno do MŠ Chvojenec. 

 

- „Smlouvu o směně nemovitých věcí.“ Smluvními 
stranami jsou pan J. Kašpar a Obec Rokytno, 
IČO 00274178, Rokytno č.p.21, 533 04. 
Doporučeno na příští jednání OZ. 

 

O čem se jednalo 

Slovo starostky 



- Žádost o pronájem části pozemků p.č.412/11 
a 525/3 v k.ú. Bohumileč. Doporučeno 
na jednání rady Obce Rokytno. 

 

- Žádost o směnu pozemků, kterou podalo 
Společenství vlastníků Rokytno 8, 533 04. 
Doporučeno na jednání rady Obce Rokytno. 

 

- Rada obce, která zasedala dne 10.6.2021, vzala 
na vědomí Žádost o prodej pozemku, kterou 
podalo Společenství vlastníků Rokytno 8, 
533 04. Doporučeno na příští jednání OZ. 

 

- Žádosti o prodeje pozemků v místní části 
Zástava, k.ú. Bohumileč. Doporučeno 
na jednání rady Obce Rokytno. 

 
PLÁN ZASEDÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO  

14.10.2021, 11.11.2021, 9.12.2021 

 

PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROKYTNO  

21.10.2021, 25.11.2021, 16.12.2021 

 

 
 

 

Obec Rokytno využívá pomůcku pro vaši rychlou 
a pohodlnou informovanost o dění v obci Rokytno     
o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách, 
povinnostech plateb apod. Aplikaci Česká Obec 
stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů 
(Android nebo iPhone), spustit a vyhledat 
„Rokytno“. Potom už vám budou automaticky chodit 
upozornění a nové informace přímo do oznamovací 
lišty telefonu. Aplikaci Česká Obec stahujte buď 
přes GooglePlay nebo App Store. 

 

 
 
 
Rozhlasová hlášení zasíláme na žádost  v textové 
podobě na zadané emailové adresy. K zasílání 
textových hlášení na email se můžete přihlásit 
kdykoli a také se lze kdykoli odhlásit. Stačí 
pouze napsat na adresu urad@rokytno.eu . 
 
                             Marcela Kamenická 
 
 
 
 
 
 
 

Prosíme naše spoluobčany, aby uváženě třídili 
odpad do kontejneru na plast a papír. Jak 
plastový, tak papírový obsah sešlapujte, ať 
kontejnery neplníme vzduchem. Do kontejnerů 
vhazujte pouze odpad, na který je kontejner 
určen. Opakovaně se nám stává, že v kontejneru 
máme komunální odpad i s iniciály majitele 
odpadu. 
Prosíme naše spoluobčany, aby nepohazovali 
odpadky na dětském hřišti. Každé dětské hřiště má 
ve svém areálu odpadkový koš. 
 

I NAŠE ODPADY JSOU VIZITKOU NÁS VŠECH!!! 

 
                              Petra Vrbatová 

 
 
 
 
 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: 
 

   v  pátek  8. října 2021  od 14 do 22 hodin 
a  v sobotu  9. října 2021  od  8 do 14 hodin  
 
 

Místem konání voleb  
• ve volebním okrsku č. 1 Rokytno  
je volební místnost se sídlem:  Rokytno 21 – 

Obecní úřad, 53304 Rokytno 
pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto 

volebního okrsku: Rokytno, Drahoš 

• ve volebním okrsku č. 2 Bohumileč  
je volební místnost se sídlem:  Bohumileč 44 – 

obecní budova, 53304 Rokytno 
pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto 

volebního okrsku: Bohumileč, Zástava 
 

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho 
totožnosti a státního občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 
 

Hlasovací lístky budou voliči dodány 
do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) 
nejpozději do úterý 5. října 2021, v den voleb 
může volič tyto lístky obdržet i ve volební 
místnosti. 
 

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého 
trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může 
na tento průkaz hlasovat v jakémkoli stálém 
volebním okrsku na území České republiky, popř. 
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí 

u příslušného zastupitelského úřadu. 
 

Informaci o umístění příslušného volebního 
stanoviště (drive-in), zřízeného pro daný okres 
pro hlasování ze silničního motorového vozidla 
výhradně pro voliče v karanténě nebo izolaci 
v souvislosti s onemocněním covid-19, naleznete 
nejpozději ve čtvrtek 23. září 2021 
na internetových stránkách Krajského úřadu 
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz. Zde 
naleznete nejpozději v úterý 28. září 2021 také 
telefonní číslo Krajského úřadu Pardubického 
kraje, na kterém voliči v karanténě nebo izolaci 
v souvislosti s onemocněním covid-19, kteří se 
nemohli dostavit na příslušné volební stanoviště 
(dive-in), mohou žádat o hlasování do zvláštní 
přenosné volební schránky. 

 

 
 
 
 

 
Neodkladné záležitosti s Vámi vyřídíme osobně 
po telefonické dohodě i mimo úřední hodiny nebo 
emailem. 
 

Úřední hodiny Obecního úřadu v Rokytně. 
 

Pondělí 7 - 12 13 - 16 
Úterý  nejsou úřední hodiny 
Středa  7 - 12 13 - 16 
Čtvrtek nejsou úřední hodiny 
Pátek  7 - 12 

Oznámení 
o době a místu konání voleb   

Rozhlas na email 

 Mobilní aplikace 

 

Prosba k občanům 

 

Úřední hodiny 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ceskaobec
https://itunes.apple.com/cz/app/ceska-obec/id1027734504?mt=8
mailto:urad@rokytno.eu
http://www.pardubickykraj.cz/


 
 
 
 
 
 

 
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
      

   v pondělí 25. října 2021. 
 

Zastávky v jednotlivých obcích: 
 

Zástava příjezd 15,45 hod. odjezd 16,00 hod. 

Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty. 
 

Bohumileč příjezd 16,05 hod. odjezd 16,20 hod.  

Stanoviště před hostincem. 
 

Rokytno příjezd 16,25 hod. odjezd 16,55 hod. 

Stanoviště za obecním úřadem. 
 

Drahoš příjezd 17,00 hod odjezd 17,15 hod. 

Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty. 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů: 

autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, 
olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, 
léky, teploměry. 
 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD SE NESMÍ DÁVAT NA MÍSTA SVOZU, 
ALE MUSÍ SE OSOBNĚ ODEVZDÁVAT PŘÍMO OBSLUZE 
AUTA, KTERÁ ODPAD ODVÁŽÍ!!! 
 
 

 

Pneumatiky se nesbírají!! 
Pneumatiky lze odevzdat ve sběrných místech firmy 
Eltma, která jako autorizovaný kolektivní systém 
organizuje svoz a likvidaci pneumatik. 
Více: https://www.eltma.cz/  
 
 
 
 
 
 

Sbírka použitého ošacení  
 se uskuteční: 

 

od 11.10.2021 do 19.10.2021 
 

PO, ST  7-12, 13-16, PÁ 7–12 hodin 
v chodbě budovy obecního úřadu v Rokytně. 

 
Co můžete darovat 
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 1 m čtvereční, prosíme, 
nedávejte nám odřezky a zbytky látek 
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční 
Knihy -ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře 
 
Co nemůžeme přijmout 
Znečištěný a vlhký textil 
Ledničky, televize, počítače 
Nábytek 
Jízdní kola, kočárky 
Nádobí, skleničky, porcelán 
Matrace, koberce 
 
Vše musí být čisté, nepoškozené, s funkčními 
zipy a dobře zabalené. 
Více se dozvíte na stránkách 
       http://www.diakoniebroumov.cz 
 

 
 
 
 
 

Kontejnery na velkoobjemný odpad budou 
přistaveny v obci Rokytno 
 

     21.10.2021 od 8 do 20 hodin. 
 

Stanoviště kontejnerů: 
- v Rokytně je za základní školou. 
- 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 odpad, který se svým 
rozměrem vejde do popelnice, elektroodpad, 
nebezpečný odpad, pneumatiky a stavební materiál 
(cihly, trubky, obaly od materiálu apod.).  
 

 

 

 
V případě poruchy čerpadla v šachtě či jiné 
závadě je odběratel povinen neprodleně upozornit 
Obecní úřad v Rokytně nebo volat na telefonní 
čísla: 
Petr Mach tel. 606 720 825 
kancelář OÚ Rokytno tel. 466 989 128 
Petra Vrbatová tel. 602 435 122  

 
PROVOZ KANALIZACE 
 

Upozorňujeme majitele nemovitostí, že vypouštění 
odpadních vod se řídí provozními podmínkami. 
Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody 
z domácnosti, ne vody dešťové z okapů apod. 
a vody z různých jímek a z hospodářské činnosti. 
Dávejte si pozor na vlhčené ubrousky, hygienické 
potřeby, hadry atd., tyto předměty do kanalizace 
nepatří a poškozují čerpadlo v jímce. Poškození 
čerpadla a opravu z těchto důvodů poskytovatel 
služby (Svazek obcí) předepíše k úhradě. 
Dále připomínáme, že připojení nemovitosti musí 
být přímo do čerpací jímky! (NE PŘES STAROU JÍMKU 
NEBO JINOU ŠACHTU). Žádáme proto majitelé 
nemovitostí, které jsou takto napojeny, aby si 
připojení k jímce opravili. 
 

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném 
znění stanovuje že, fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že neoprávněně manipuluje se 
zařízením vodovodů nebo kanalizací a v rozporu 
s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou 
potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených 
vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je 
vodovod pro veřejnou potřebu. Fyzická osoba se 
jako odběratel dopustí přestupku tím, že 
v rozporu s § 10 odst. 2 neoprávněně vypouští 
odpadní vody do kanalizace a vypouští 
do kanalizace odpadní vody, které převyšují 
limity znečištění a množství stanovené 
v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění 
odpadních vod. Za přestupek lze uložit pokutu 
do výše 100 000,-Kč. 
Majitel nemovitosti nemá oprávnění A NESMÍ 
zasahovat do zařízení jímky, případně je 
opravovat. 
 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

 Hlášení poruch na kanalizaci 

 

Velkoobjemný odpad  

Sbírka pro diakonii Broumov  

https://www.eltma.cz/
http://www.diakoniebroumov.cz/


 
 

 
 

HISTORIE A SOUČASNOST ŠKOLY V ROKYTNĚ 

 
Na jaře roku 1794 byla v Rokytně zahájena stavba 
školní budovy. Do té doby se děti učily v obecní 
pazderně, kde je vyučovali řemeslníci nebo 
vysloužilí vojáci. 
Letos tedy uplynulo 227 let od založení školy 
v naší obci. V průběhu času škola měnila svůj 
vzhled a velikost. Nezměnil se však její cíl – 
kvalitní vzdělávání dětí. Pouze dnes učitelé volí 
jiné metody a formy práce. 
 

Budova školy v Rokytně byla přízemní roubenka 
s doškovou střechou. Děti se zde v jedné třídě 
učily čtení, psaní, počítání a náboženství. 
Prvním řídícím učitelem byl Jan Špaček. V srpnu 
1851 škola vyhořela a na prozatímní školu byla 
přeměněna obecní hospoda. V září 1881 byla 
slavnostně vysvěcena nová škola se dvěma třídami. 
V následujících letech byly provedeny rozsáhlé 
úpravy zahrady, která měla i botanickou část. 
Kolem zahrady byl vysázen živý plot, školní 
hřiště bylo doplněno o sportovní prvky 
a v prostoru dvora vyhloubena nová studna. 
Z důvodu přeplněnosti – v roce 1906 usedlo 
do lavic obou tříd 137 dětí – byla přistavěna 
v roce 1907 další, tedy 3. třída. 
V období 1. světové války, hospodářské krize 
a 2.světové války se budova školy i zahrada 
neudržovaly a chátraly. 
 

Generální opravy a vybudování hygienického 
zařízení se škola dočkala až v roce 1963. Počet 
žáků ve škole však klesal a v té době byla snaha 
děti soustředit do škol v střediskových obcích. 
Proto byla dne 31. 8. 1982 Základní škola 
v Rokytně zrušena a děti byly převedeny do ZŠ 
v Býšti.  Mateřská škola fungovala nadále. 
 

 
 

Po listopadu 1989 přišli rodiče dětí s návrhem, 
aby 1. a 2. ročník byl v rokytenské škole znovu 
otevřen. S podporou obecního zastupitelstva 
v čele se starostou Josefem Kubizňákem, za pomoci 
občanů a firem byly provedeny v budově nutné 
stavební úpravy a škola byla znovu vybavena 
potřebným inventářem.  V pondělí 2.9.1991 
přivítal ředitel Jan Trojan žáky 1. a 2. ročníku. 
Výuka probíhala v jedné třídě. Před 30-ti lety se 
tak začala psát další část historie malé 
venkovské školy. 
V následujícím školním roce byla otevřena druhá 
třída a v dalších letech se ve škole učily 
4.ročníky. 
 
 
 

V roce 1996 byla provedena přestavba a přístavba 
školy, školní kuchyně a jídelny vč. půdní 
vestavby, kde byly vybudovány 3 byty. V září toho 
roku Mgr. Olga Brousilová uvítala děti v pěkné 
moderní škole se třemi třídami. V následujících 
letech byly dokončeny venkovní úpravy, byla 
upravena zahrada, doplněny sportovní prvky 
a zhotoven altán. Děti se dočkaly počítačů, 
internetu, třídy byly vybaveny novými výškově 
nastavitelnými stoly a židlemi, byly vytvořeny 
relaxační prostory pro žáky. 
 

 
 
V roce 2003 byla provedena rekonstrukce 
hygienického zázemí v MŠ i ZŠ a škola byla 
upravena na bezbariérovou. 
V červnu 2010 byla slavnostně otevřena přístavba 
ZŠ – nová tělocvična, kde děti mohou nejen 
sportovat, ale se i scházet při vystoupeních, 
divadelních představeních, atd. Tělocvičnu mohou 
využívat i zájemci z řad veřejnosti.  Našla tu 
zázemí i školní družina. V ní je vybavená 
kuchyňská linka se spotřebiči, kde děti mohou 
zkoušet své kuchařské umění. Mají tu i prostor 
pro hraní, tvoření a odpočinek. Našlo se zde 
i místo pro žákovskou knihovnu, která je průběžně 
doplňována novými knihami. 
V dalších letech byla zregenerována školní 
zahrada v přírodním stylu. Ve všech budovách 
školy byla vyměněna okna a vchodové dveře, 
opraveny a natřeny plechové střechy.  V MŠ mají 
dětičky nový, na míru vyrobený nábytek, vytvořené 
herní koutky, výškově nastavitelné stoly 
a židličky, botníky a lavičky v šatnách. Dobře se 
jim spinká na nových lehátkách s matracemi 
a pěkným ložním povlečením.  Školáci se těší 
z nových počítačů, v každé třídě mají 
interaktivní tabuli s ozvučením, dataprojektor 
a PC k interaktivní tabuli. Školní jídelna byla 
vybavena jídelními sety. Tím se odstranil 
nepříjemný hluk a žáci ocenili vzhled a funkčnost 
jídelního nábytku. Průběžně je dovybavována 
a modernizována školní kuchyně i technické zázemí 
školy. 
 

Zřizovatel školy Obec Rokytno a zastupitelé obce 
se snaží, aby škola v naší obci i nadále 
fungovala, proto jí poskytují nemalé finanční 
prostředky z rozpočtu obce. Škola se také 
zapojuje do různých dotačních programů, z nichž 
je řada projektů financována. 
 

Ve školním roce 2021/22 navštěvuje Mateřskou 
školu Rokytno 37 dětí, z toho 23 holčiček a v ZŠ 
41 žáků, děvčat je 11. 

                                                                                    
                Jana Richterová, kronikářka obce 

Okénko kronikáře 



 
 
 

Jak nakládat s topidly a komíny 
 

Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha 
požárů souvisejících s topidly (ať už na plynná, kapalná, 
pevná paliva či elektrické spotřebiče) a komíny. Kromě 
technických závad na nich má významný podíl i lidská 
neopatrnost či neznalost. 
Lidé bohužel mnohdy zapomínají na preventivní vyčištění 
komínů a rovněž při užívání topidel si často počínají 
neopatrně. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru v 
této oblasti je např. umístění hořlavých látek příliš blízko 
topidla. Svou roli hraje i fakt, že někteří občané přešli z 
plynového nebo elektrického vytápění opět na topení 
pevnými látkami (dřevo, uhlí), aniž tomu přizpůsobili komín. 
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří 
nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, 
umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné 
umístění či instalace topidla, dále zazděný trám v komíně 
nebo spáry v komíně, častou příčinou vzniku požáru byly 
také jiskry z komína nebo vznícení sazí. Nedostatečná 
údržba se pak podepisuje i na technických závadách 
komínů, kouřovodů a topidel, které způsobují požáry nebo 
úniky zplodin. 
Stačí zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti a ohnivý 
kohout může „spolknout“ celý váš domov. Proto neuškodí, 
když si zopakujeme základní pravidla užívání 
topidel a komínů. 
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna 
a seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený 
komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí 
vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem 
požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak 
čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu 
komína. 
Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami 
zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není 
někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují 
uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit 
pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo 
čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných 
spotřebičů. 
Zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos 
zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky 
i dimenzování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou 
prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a revizi komínu 
ponechejte raději na odborníkovi. 
Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš 
nenamáhejte a topte méně intenzivně. 
 

Při samotném užívání topidel bychom neměli 
zapomenout na dodržování několika bezpečnostních 
zásad. 

 

Nesmírně důležité je nechat si pravidelně čistit komín 
a kontrolovat jeho technický stav. 
Nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké 
nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený 
požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým.            
Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést 
čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před 
začátkem topné sezóny a po jejím skončení. 
Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět 
svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. 
Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte 
ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit 
druh paliva. O provedení čištění vydá kominík doklad. 

Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se 
musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu, tj. 
komínový plášť by měl být udržován celistvý 
a neprodyšný, i starší komín by měl být řádně vyspárován 

a pokud možno omítnut. Dbejte na řádné zaústění 
kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické 
podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. 
I v případě komína může mít zanedbání neblahé následky. 

 Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového 
tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin 
způsobit vážné poškození zdraví. 

Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové 
těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách 
vzdáleny nejméně 1 metr – riziko zvyšují zejména textil 
a seno.  

Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně 
přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (např. trám). Požáry 
často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně 
(obvyklé zejména u starších staveb). 

Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese 
odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík. 

A co topidla? 
 

Při instalaci a údržbě topidel se řiďte návodem výrobce, 
který musí být připojen k výrobku. V žádném případě 
neinstalujte topidla bez odborné pomoci. 
Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti 
topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních 
konstrukcí a podlahových krytin. Podrobnosti lze nalézt 
v příloze vyhlášky č. 23/2008 Sb. na www.hzscr.cz/vyhlaska. 
Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, 
(ba i obyčejný hadr), skladujte, pokud možno co nejdále od 
topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné 
plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy 
nebo laky! 

 

Topné těleso na pevná paliva zabezpečte ochrannou 
(nehořlavou) podložkou pod topidlem, které znemožní 
vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také 
žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. 

 

Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí 
plynových spotřebičů (zpravidla jednou za 3 roky) 
a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí 
hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném 
uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového 
kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého 
spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí 
pojistkového ventilu či termostatu konče. 
Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný 
přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) 
hrozí v případě nedostatečného odvětrání otrava oxidem 
uhelnatým. 

Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh 
paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete 
z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění 
na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, 
zda je váš komín pro tuto změnu vhodný. 

 

Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. 
biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). 
Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale 
zvyšuje se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo 
komína, čímž roste také nebezpečí vzniku požáru. 
Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se 
přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko 
požáru. Klesá jeho výhřevnost, odpařená voda navíc 
negativně působí na tepelnou techniku a proces spalování. 

Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí 
vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí 
vznícení hořlavých par a vážné zranění. 
V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na 
žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte 
do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, 
uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti 
od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot.  

Prevence v oblasti požární ochrany 
 



 

Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových 
popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli 
špatnému uložení popela každoročně dochází k požárům 
nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských 
budov. 

 

Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné 
porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů 
udělit i desetitisícové pokuty. 

 

Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený 
tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz 
a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva. 
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte 
veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. 
Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112.  
 

Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít 
k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu 
hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování 
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. 
Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, 
musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se 
vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít 
uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste 
zavolat hasiče - vyšetřovatele. 

 

Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování 
pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se 
vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření 
ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek 
před požáry. 

 

Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte 
pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli 
skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš 
velkých vrstvách (nad 1,5 m). Skladovací plocha musí být 
před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny 
uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť 
prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte 
odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku 
od staré. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla – 
rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor také 
na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, 
zapalovač) v blízkosti topiva. Pravidelně kontrolujte, zda 
nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva. 
Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez 
je považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste 
na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké 
maximálně několik desítek cm a nechte ho vychladnout. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Obec Rokytno vyhlašuje soutěž 

      o nejhezčí vánoční dekoraci. 
 

Vytvořte vlastní originální výrobek s vánoční tématikou 
z libovolného materiálu tradiční i netradiční technikou. 
Výrobky označené jménem, adresou, kontaktem a u dětí 
i věkem, odevzdávejte v úředních hodinách na Obecním 
úřadu v Rokytně.  
Uzávěrka soutěže je 2.12.2021. Výsledky vyhlásíme 
místním rozhlasem a následně předáme ceny vítězům. 
Výrobky budou vystaveny v budově úřadu a na „Výstavě 
autíček“ v domě č.p. 146 v Rokytně. 
 

 
 

 

 
                             Obec Rokytno    

                            zve na 

                              hudebně – zábavnou procházku 
                              písněmi a zajímavostmi 
                                 stříbrného plátna… 

 
 

 ÚČINKUJÍ:      Jiří Krampol, Šimon Pečenka                                            

         KDE:       Hostinec U Pitrů Rokytno 

         KDY:       18.10.2021 od 17:30 hodin 
                

 Vstupenky jsou k vyzvednutí zdarma 

  na Obecním úřadu v Rokytně.  
 
 

 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Rokytno pořádá 
 

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ 
 

Hledáme holky a kluky od 3 let do 14 let, kteří by měli 
zájem stát se dobrovolnými hasiči. Scházíme se při 
pravidelných schůzkách každé úterý. Společně se 
budeme učit hasičině, hrát hry, účastnit se soutěží 
v požárním sportu a hlavně se u toho budeme pořádně 
bavit. 
 

Neváhej a přijď mezi nás! 
Scházíme se v úterý od 17.00 hodin. 

Bližší informace na tel. 724 204 001 Vrbatová Petra, 
SDH Rokytno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.10.2021  Jiří Krampol 

21.10.2021  Sběr velkoobjemného odpadu 

25.10.2021  Sběr nebezpečného odpadu 

říjen  Vědomostní kvíz 

5.11.2021  Lampionový průvod 

27.11.2021  Vánoční tvoření 

3.12.2021  Čerti 

   
Konání akcí závisí na rozhodnutí Vlády ČR, 

ohledně onemocnění Covid-19. 

Nábor Mladých hasičů 
 

Pozvánka 

Soutěž 

Akce, které se budou 
konat v letošním roce 



 
 
SDH Rokytno pořádal na jaře v Rokytně sběr 
železného šrotu, kdy posbíral železo v hodnotě 
29 760 Kč a rozhodl se peníze darovat SDH Hrušky. 
Před dvěma měsíci tornádo smetlo moravské vesnice 
Hrušky, Mikulčice, Lužice... Jednalo se 
o tornádo, jaké v novodobé historii nikdo 
nepamatuje. Bouřky si vyžádaly několik obětí 
a desítky zraněných. Na sociálních sítích 
se objevily fotografie a záběry, které ukazují 
zcela zničené domy, kostel a další budovy. 
Tornádo doprovodily mimořádně silné bouřky 
a krupobití. Kvůli spadlým drátům elektrického 
vedení byla v obou směrech neprůjezdná dálnice D2 
v okolí Břeclavi. Škody se podle prvních odhadů 
vyšplhají na desítky až stovky milionů korun. 
Starosta SDH Rokytno Aleš Leder se spojil 
se starostou SDH Hrušky Ing. Petrem Tichým 
a velitelem Radimem Lískovcem. Dne 11.9.2021 jsme 
odjeli předat, na základě darovací smlouvy, 
finanční dar ve výši 30 000,- Kč.  
Zástupci SDH Hrušky nám dlouze vyprávěli: 
„Ve čtvrtek 24. června 2021 postihlo naši obec 
tornádo. Obec byla první, která mu stála v cestě. 
Škody na majetku jsou obrovské, 62 domů muselo 
být úplně strženo, další desítky byly poškozeny. 
Mezi nimi i domy některých kolegů naší jednotky. 
Protože členové JSDH Hrušky byli v době události 
přítomni na hasičské zbrojnici, vyrazili do akce 
v podstatě ještě v jejím průběhu. V prvních 
hodinách to bylo zejména pátrání po osobách, 
základní ošetřování a transport zraněných 
z postižené oblasti, zprůjezdnění komunikací, 
stabilizace narušených budov a konstrukcí. Vše 
ztížené tmou, obrovským rozsahem události, 
nefungující dodávkou elektřiny a spojením. 
V dalších dnech to byly především logistické 
úkoly, příjem, skladování a distribuce 
humanitární pomoci od dárců. Zajištění stravy 
a nápojů pro zasahující složky IZS i stovky 
a tisíce dobrovolníků. Několik dní se tak vařilo 
přímo na dvoře hasičárny, několik dalších týdnů 
jsme logisticky podporovali polní kuchyň našich 
kolegů z Vysočiny.  
Škody na hasičské zbrojnici byly zanedbatelné, 
ani majetek SDH neutrpěl vážnější škodu. Škodu 
na svých obydlích ale utrpělo více členů JSDH 
Hrušky. Zatímco ostatní obyvatelé už pracovali na 
odstraňování škod na svém majetku, případně 
na majetku svých blízkých, členové jednotky se 
často domů nedostali několik dnů, protože plnili 
úkoly přidělené naší jednotce. Neměli tak čas 
dosáhnout na první dary a nabídky pomoci. Někteří 
mají domovy neobyvatelné, protože jejich domy 
stály tornádu přímo v cestě. Dvojnásobnou smůlu 
ale měli ti, co nebydlí přímo v nejhůře postižené 
oblasti. Utrpěli škody na majetku, ale jsou mimo 
"zónu", takže nedosáhnou na podporu 
od humanitárních organizací, na příspěvek od 
úřadu práce na pokrytí základních životních 
potřeb, nejsou ani v centru zájmu medií, aby se 
o nich dozvěděli soukromí dárci.“  
Ve večerních hodinách jsme odjížděli do Rokytna 
plni úzkosti. Dozvěděli jsme se upřímná slova 
starosty a velitele o tornádovém dění, o dění, 
o kterém my vůbec nic nevíme. Dojala nás nesmírná 
solidarita místních občanů, obětavost místních 
hasičů, prostě POMOC BLIŽNÍMU SVÉMU.  
                 Vrbatová Petra, SDH Rokytno 

 

 

 
 
 
 
Mladí hasiči, družstvo starších žáků, soutěžilo 
dne 29.5.2021 v Pardubicích, kde probíhalo 
Okresní kolo hry Plamen. Děti se umístily 
na krásném 4 místě. Pro Zuzanu Karlíkovou 
a Jiřího Vacka byly tyto závody posledními, kdy 
mohli soutěžit za starší žáky, nyní jsou našimi 
dorostenci. Za reprezentování našeho sboru jim 
upřímně děkujeme. 
Mladí hasiči se zúčastnili soutěže PO očima dětí 
a mládeže. Se svou výtvarnou prací se na krásném 
třetím místě umístila Natálka Dostálová z Býště. 
Natálce gratulujeme! 
Sportovní sezonu 2020/2021 jsme ukončili 
v Hostinci U Pitrů v Rokytně. Popovídali jsme si 
o hasičině a zasoutěžili jsme si. Poděkovali jsme 
Romanu Vackovi, který nám dlouhodobě pomáhal 
s trénováním Mladých hasičů. Dále jeho trenérský 
um převezme Jiří Vacek. Moc děkujeme. 
SDH Rokytno pořádal Příměstský letní kemp, který 
se konal od 2.8.2021 do 6.8.2021 v Rokytně. Naše 
základna byla v Hostinci U Pitrů, kde jsme se 
také stravovali. Scházeli jsme se ráno v 7.30 
hod. a domů děti odcházely v 16.30 hod. Během 
týdne jsme navštívili HZS Pardubice, Letiště 
Pardubice, Kunětickou horu, hrad a zámek Staré 
hrady, Spojil – výcvik psů Městské policie 
Sezemice. Během dne jsme hráli hry a užívali jsme 
si krásného počasí. V pátek jsme byli pozváni do 
Kulturního domu v Drahoši, kde nám manželé Lucie 
a Petr Kačenovi připravili příjemné odpoledne. 
Opékali jsme buřty, pobyli jsme na hřišti. Děti 
dostaly krásná modrá trika s logem SDH Rokytno. 
Děkujeme za pohodové upřímné odpoledne! V pátek 
večer jsme měli nachystány párty stany na hřišti 
v Rokytně za obecním úřadem, kde jsme měli 
přenocovat. Z důvodu deště jsme byli nuceni spát 
ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Rokytně. V sobotu ráno jsme se hromadně 
nasnídali, vyhlásili jsme vítězná pořadí 
družstev, rozdali si medaile a vzpomínková trika. 
Příměstského táboru se zúčastnilo 29 dětí. 
Vedoucími byli Petra Vrbatová, Anička Vrbatová, 
Pepa Valenta, Milan Horák a Matyáš Leder. Upřímně 
děkuji, jak dětem, tak vedoucím, za báječný 
týden!!!!!! 
Abychom vůbec mohli Příměstský kemp pořádat, musí 
být parta lidí, kteří nám chtějí pomoci. Velké 
poděkování patří všem zaměstnancům Obce Rokytno, 
manželům Flégrovým - Hostinec U Pitrů, Aleši 
Lederovi ml. - HZS Pce, Arpádu Molnárovi - Letiště 
Pardubice a Sboru dobrovolných hasičů Rokytno.  
Již nyní se těším na naše další společná setkání!! 
Již nám začala sportovní sezona 2021/2022. První 
schůzku jsme měli 7.9.2021, na které jsme se 
seznámili s Plánem práce pro nastávající sezónu. 
Pevně věřím, že se budeme moci scházet a věnovat 
se hasičině.  
                         Petra Vrbatová 
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