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SDH ROKYTNO a OBEC ROKYTNO
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
„OSLAVY 140 LET “
ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO SBORU V ROKYTNĚ
Kdy? SOBOTA 11.6.2022
Kde? od 12.00 hod. u hasičárny v Rokytně

Program:
12:00 - slavnostní průvod
13:00 - zahájení
13:15 - k tanci a poslechu zahraje „ ŽIVAŇANKA “
14:00 - animační program pro děti „ Šmoulové “
15:00 - soutěže pro děti na téma „ HASIČI “
16:30 - vystoupení – „ Věra Špinarová TRIBUTE “
19:00 - skupina „ Alibi “
- ukázka historické techniky sboru
- ukázky družstev SDH Rokytno
Občerstvení bude zajištěno.

Slovo starostky

O čem se jednalo

Provoz na komunikacích v obci Rokytno a jeho
místních částech je stálým tématem. Nejen na silnicích v majetku Pardubického kraje,
ale i
na našich místních a účelových komunikacích, je
pořádně živo. Je nás hodně, co si na rychlost
motorových vozidel stěžujeme, ale ruku na srdce,
jsme my sami ohleduplnými řidiči? Doba je uspěchaná, ale v autě ten čas nedoženeme. Buďme vůči
sobě ohleduplní a nezávoďme. Je špatné kázat vodu
a pít víno!!!
Většina z nás se snaží třídit odpady. Po vesnicích máme umístěna hnízda, kde máme přistavěny
kontejnery na plasty, papír a sklo. Vím, že nám
do kontejnerů vhazují odpady i občané jiných vesnic, popřípadě měst. To není ale omluva. Je
na nás, jak vhazujeme papír a plast do kontejneru
a kolik odpadu se nám do nádob vejde. Každý, kdo
od sběrného místa odejde, by se měl ohlédnout,
jak místo po jeho odchodu vypadá. I tato místa
jsou naší vizitkou.
Ano, co člověk to názor, každý máme jiný pohled
na svět, a proto si vážím Vašich připomínek ať
kladných či záporných, děkuji.
Obec Rokytno se přihlásila do soutěže Vesnice
roku 2022. Soutěž vyzdvihuje aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží zvelebovat svůj domov, rozvíjet místní tradice a zapojovat se do společenského života. Krajská hodnotitelská komise nás navštívila dne 30.5.2022.
Dne 5.4.2022 pořádala Obec Rokytno zájezd
na Lesní a myslivecký veletrh „SILVA REGINA a BIOMASA“ do Brna. Velikonoční tvoření pořádala děvčata z kulturní komise dne 9.4.2022. Kdo přišel,
tak si vyrobil velikonoční dekoraci. Pouťovou zábavu jsme pořádali dne 22.4.2022 v hospodě
U Pitrů. K tanci a poslechu nám zahrála hudební
skupina „Wječná žízeň“. Poslední den v měsíci
dubnu jsme společně pobyli u rybníku v Rokytně,
kde se konal „Slet čarodějnic“. Soutěže pro děti
a posléze odměny pro soutěžící nachystala děvčata
z kulturní komise, občerstvení zajistil Myslivecký spolek Rokytno, ochrannou ruku u ohně podali naši dobrovolní hasiči a k tanci a poslechu
nám zahrála hudební skupina „Alibi“. V místní
části Bohumileč pořádali „Slet čarodějnic“ místní
dobrovolní hasiči společně s občany Bohumilče
a hospůdkou v Bohumilči.
Dobrovolní hasiči v Rokytně, po nucené pauze,
pořádali závody pro mládež, závody požární všestrannosti „Rokytenská míle“. Závody se konaly
za obecním úřadem v Rokytně, občerstvení zajišťovalo SDH Rokytno. Je mou povinností všem, kteří
se na těchto závodech spolupodíleli, upřímně poděkovat. Je neuvěřitelné, jaká jsou dobrovolní
hasiči v Rokytně skvělá parta! Velké dík patří
našim nejmenším hasičům a jejich vedoucím, Pepovi
Valentovi, Milanu Horákovi a Zuzance Karlíkové,
za jejich péči o naše nejmenší! Učí je poznávat
hasičinu, pravidelně s nimi trénují a připravují
je na hasičské závody. Takováto akce je reklamou
pro naši Obec Rokytno.
Blíží se čas prázdnin a dovolených. Přeji Vám
šťastné prožití letních dní ve zdraví. Nejdůležitější je pro nás všechny zdraví, pozitivní myšlení a úsměv na tváři!
Vrbatová Petra

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Rokytno 4/2022
konaného dne 24. 3. 2022
1. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
program
zasedání.
2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu
p. H. Procházkovou a p. J. Malíka.
3. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
žádost
o vinkulaci pojistného plnění a „Smlouvu
o vinkulaci pojistného plnění“. Smluvními
stranami jsou Obec Rokytno, Komerční banka
a.s. a Generali Česká pojišťovna a.s..
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr směny
pozemků a nákup pozemků. Jedná se o pozemky
p.č. 83/3, 86(část), 1123/212 a 1123/17(část),
vše v k.ú. Rokytno.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2022 k 24.3.2022.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy:
Kapitálové příjmy:
Dotace, transfery:
Příjmy celkem:
Běžné výdaje:
Kapitálové výdaje:
Výdaje celkem:
Saldo hospodaření:
Financování:
Přebytek hospodaření

0,0,0,0,0,200 000,0,200 000,- 200 000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

200 000,- Kč.

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání Žádosti
o podporu v roce 2022, název programu- AED
(Automatizovaný
externí
defibrilátor).
Vyhlašovatelem programu je Pardubický kraj.
7. Obecní zastupitelstvo souhlasí s pokračováním
prodeje palivového dříví z obecních lesů. Ceny
zůstávají stejné. Žádosti o prodej dříví budou
přijímány na Obecním úřadu v Rokytně.
8. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
Cenovou
nabídku na stavbu „Stání pro kontejnery“
v obci Rokytno od firmy Petr Malíř, MAX-VELL
s.r.o., Větrná 128, 533 61 Choltice. Cenové
nabídky jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu
v Rokytně.
9. Obecní zastupitelstvo jmenuje členy kontrolní
skupiny k provedení Veřejnosprávní kontroly
v Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice. Vedoucí
kontrolní skupiny je p. Marcela Kamenická,
členové kontrolní skupiny jsou p. Jiří Malík,
p. Hana Procházková a p. Radek Buldra.
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předpisy za hranici pozemku určeného k jeho
realizaci.
4. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
člena
hodnotící komise, na výběr dodavatele veřejné
zakázky „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno“,
starostku obce Petru Vrbatovou. Náhradníky
jsou J. Fousek, J. Malík a R. Buldra.

OZ bere na vědomí:
-

-

-

jednání rady za poslední období. Jednalo se
o jednání
ze
dne
15.2.2022
studii
proveditelnosti
–
DISTRIBUČNÍ
CENTRUM
FORLANOFF, a.s., která byla na Obecní úřad
v Rokytně doručena, na jednání Rady obce dne
22.7.2020 byla vzata na vědomí, na zasedání OZ
jsme studii vzali na vědomí dne 24. 9. 2020,
viz. zápisy.
Na Obecní úřad v Rokytně, v únoru 2022, bylo
doručeno sdělení Magistrátu města Pardubice,
Odbor hlavního architekta, oddělení územního
plánování, ve věci „Vyjádření - Distribuční
centrum
FORLANOFF.“
Číslo
jednací
OŽP/VOD/18833/2022/Mo a sdělení Krajského
úřadu Pardubického kraje, Odbor životní
prostředí a zemědělství, oddělení integrované
prevence, ve věci „Posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. –
zahájení zjišťovacího řízení – Distribuční
centrum
FORLANOFF.“
Číslo
jednací
KrÚ
17351/2022/OŽPZ/ST.
Do 30.3.2022 bude zasláno za Obec Rokytno
vyjádření k příslušnému úřadu, tj. Krajský
úřad Pardubického kraje, OŽPZ - oddělení
integrované prevence.
prodej části pozemku p.č. 525/3 v k.ú.
Bohumileč. Doporučeno na jednání OZ v dubnu.
cenové nabídky na dodávku elektřiny. V tuto
chvíli bohužel není možné připravit fixní
nabídku na odběry zemního plynu. Na dubnové
zasedání OZ bude opět požádáno o Cenové
nabídky.
pracovní
jednání
ve
věci
„Koordinace
dopravních
staveb
Rokytno“,
konané
dne
17.2.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Rokytno.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Rokytno 6/2022
konaného dne 21. 4. 2022
1. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
program
zasedání.
2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu
p. J. Richterovu a p. J. Macháčka.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2022 k 21.4.2022.
Daňové příjmy

521 550,- Kč.

Nedaňové příjmy:

128 320,- Kč.

Kapitálové příjmy:

0,- Kč.

Dotace, transfery:

111 434,- Kč.

Příjmy celkem:
Běžné výdaje:
Kapitálové výdaje:

761 304,- Kč.
1 161 304,- Kč.
0,- Kč.

Výdaje celkem:

1 161 304,- Kč.

Saldo hospodaření:

- 400 000,- Kč.

Financování:
Přebytek hospodaření

400 000,- Kč.

4. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s finanční
podporou Linky bezpečí, z.s..
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr směny
pozemků a nákup části pozemku. Jedná se o pozemky p.č. 1249/5, ve vlastnictví Obce
Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 53304
a p.č.1249/6 ve vlastnictví p. Kopeckého Slavomíra, vše v k.ú. Rokytno.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar
ve výši 7 320,- Kč SDH Rokytno a „Smlouvu
o poskytnutí
finančního
daru“.
Smluvními
stranami jsou Obec Rokytno, IČO 00274178,
Rokytno 21, 533 04 a SHČMS - SDH Rokytno,
IČO 64244539, Rokytno 21, 533 04.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Rámcovou
smlouvu o zajištění nouzového ubytování“.
Smluvními stranami jsou Pardubický kraj,
IČO 70892822, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice a Obec Rokytno, IČO 00274178,
Rokytno 533 04.
8. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
„Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby Rokytno, Dobíjecí
stanice“.
Smluvními
stranami
jsou
Obec
Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 533 04 a ČEZ,
a.s., IČ 45274649, Duhová 1444/2, 140 53 Praha
4 – Michle.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Rokytno 5/2022
konaného dne 5. 4. 2022
1. Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
program
zasedání.
2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu
p. A. Ledera a p. R. Izáka.
3. Obecní zastupitelstvo ukládá starostce Petře
Vrbatové, v souvislosti se zvýšeným hlukovým
zatížením obce Rokytno z dálnice D35, zajistit
doplnění pokynů pro zpracování změny č.1
územního
plánu
Rokytno
o
požadavek
na prověření změny podmínek pro využití ploch
výroby a skladování VD a VX a ploch smíšených
výrobních VS tak, aby v těchto plochách mohly
být umísťovány pouze stavební záměry, které
svým negativním vlivem, hlukem nepřekračují
limitní hodnoty stanovené zvláštními právními
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9. Obecní zastupitelstvo schvaluje technický
dozor investora na akci Výstavba chodníků
podél II/298 v centrální části obce Rokytno I. a II. etapa p. Ing. Martina Nováka,
IČO 00274178, Bezděz 28, 470 01. Cenové
nabídky jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu
v Rokytně.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu části
místní
komunikace
p.p.č.1123/13
v k.ú.
Rokytno. Cenové
nabídky jsou k nahlédnutí
na obecním úřadu v Rokytně.
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje vybudování
Discgolfového hřiště, které bude umístěno
u rybníku
v Rokytně,
dle
vypracované
projektové dokumentace od firmy Ultimo Wave,
s.r.o., IČO 02613930, Libeř 22, 252 41 Dolní
Břežany. Cenové nabídky jsou k nahlédnutí
na Obecním úřadu v Rokytně.
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje omezení
svícení veřejného osvětlení, kdy budou lampy
od 23.00 do 4.00 vypnuty od 1. května 2022.
Na zasedání OZ v květnu bude vyhodnocena
úspora a poté přijato opatření.
13. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu
o sdružení dodávky elektřiny. Smluvními
stranami jsou ČEZ ESCO, a.s., IČO 03592880,
Duhová 1444/2, 140 00 Praha a Obec Rokytno,
IČO 00274178, Rokytno 533 04.
14. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu
o sdružených dodávkách plynu. Smluvními
stranami jsou ČEZ ESCO, a.s., IČO 03592880,
Duhová 1444/2, 140 00 Praha a Obec Rokytno,
IČO 00274178, Rokytno 533 04.

Poplatek za popelnice
Popelnice se známkami na rok 2021 budou
vyváženy do 30.6.2022. Od 1.7.2022 musí
být popelnice označeny známkou na rok
2022.
Místní poplatky se platí
od 1.2.2022 do 30.6.2022.
Poplatek lze zaplatit takto:
1. hotově
v kanceláři
Obecního
úřadu
v Rokytně v úředních hodinách:
Po, St 7-12, 13-16
Pá 7-12
2. bezhotovostním bankovním převodem
3. poštovní poukázkou typu A (hotovost –
účet)
Majitelem účtu je Obec Rokytno.
Účet je vedený u KB v Pardubicích.
Číslo účtu 43-3686410277/0100
Při převodu na účet je třeba jako variabilní
symbol uvést číslo popisné domu, případně
do textu jméno poplatníka.
Složenky na poplatky nejsou zasílány. Každý
má dle zákona zaplatit poplatek bez vyzvání.
Dále si můžete po celý rok zakoupit na obecním
úřadu pytel
na
vývoz komunálního odpadu
za poplatek 80 Kč.
Známka na popelnici, dle objednané kapacity,
bude k vyzvednutí na Obecním úřadu v Rokytně.
V případě zaplacení poplatku na účet si lze
domluvit převzetí známky telefonicky nebo emailem.
Vše o poplatcích je uvedeno na našich
stránkách www.rokytno.eu

OZ bere na vědomí:
- jednání rady za poslední období. Jednalo se
o jednání ze dne 5.4.2022.
- hospodaření obce Rokytno k 31.3.2022.
- prodej části pozemku p.č.525/3 v k. ú. Bohumileč. Doporučeno na jednání OZ v květnu.
- výkaz hodin za I. čtvrtletí roku 2022, MP Sezemice.
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2021 Obce Rokytno. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

Výstava modelů autíček
Obec Rokytno zve na „Výstava modelů autíček
z let 1955 – 1985 ze sbírky pana Václava Blažka
která bude otevřena již 8 let.
Součástí expozice jsou i výrobky ze soutěží obce
Rokytno a krojované panenky „Borověnky“.
Výstava je v Rokytně v domě čp.146
(bývalá nová hospoda u autobusové zastávky).

Plánované akce
3. 6.
11. 6.
11. 6.
20. 8.
17. 10.
20. 10.

2022
2022
2022
2022
2022
2022

Letní otvírací doba
Od 1.7.2022 do 31.8.2022
Pondělí – pátek od 12 do 16 hodin
Sobota, neděle, svátek od 10 do 16 hodin

Buřtování s Fr. Nedvědem
Dětský den
Hasičské oslavy
Zástavské posvícení
Nebezpečný odpad
Velkoobjemný odpad

STÁLÁ OTVÍRACÍ DOBA (mimo letní prázdniny)
sobota, neděle, svátek od 10 do 16 hodin
Po předchozí telefonické domluvě
je možná návštěva i v jinou dobu.
telefon 724 121 821 email vystava@rokytno.eu
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K dalším, a především novým činnostem u hasičských záchranných sborů krajů je ochrana a výchova obyvatel, krizové a havarijní plánování.
Tyto činnosti byly na HZS krajů převedeny z referátů obrany a ochrany Okresních úřadů a regionálních úřadů CO.
Ochrana obyvatel velice úzce s činností hasičů
souvisí. Jen si třeba vzpomeňme na povodně a pak
je nám jasné, že potřebujeme plány varování, evakuace. Pro případy havárií plány havarijní a krizové, které se zabývají řešení havárií a živelných pohrom.
Ing. Jan Šmíd

Kdo jsou hasiči a co dělají
( PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY )
Když slyšíme, jak houkají sirény a vzápětí se
okolo nás přeženou hasičské vozy, každého hned
napadne, kdepak nám zase co hoří.
Pro většinu lidí jsou hasiči jedni, ale ve skutečnosti se určitým způsobem rozdělují na ty,
kteří si práci hasiče vybrali za své povolání
a ty, kteří tuto činnost vykonávají dobrovolně
ve svém volném čase. Všem dohromady, ale jde
o jedinou věc, rychle a kvalitně pomoci těm,
kteří se dostali do nebezpečí a je ohroženo jejich
zdraví, životy nebo jejich majetek.
Chtě nechtě se musíme zmínit i o právních předpisech, kterými se hasiči řídí. Jedná se zejména
o zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky, který upravuje podmínky profesionálních
hasičů a dále zákon o požární ochraně, ve kterém
je provedeno členění jednotek požární ochrany
na čtyři základní skupiny: HZS kraje a HZS podniku — to jsou ti, kteří vykonávají práci hasiče
jako své zaměstnání, JSDH podniku a JSDH obce —
to jsou hasiči, kteří svoji činnost vykonávají
dobrovolně mimo svoje zaměstnání. Když se Vás
zeptáme, co dělají hasiči, nejčastěji uslyšíme
odpověď, že hasí požáry. Ano je to pravda, mají
to již ve svém názvu „Hasičský záchranný sbor".
V názvu se však objevuje i druhé slůvko
„záchranný" - tato činnost hasičů — záchranářů je
v dnešní době velmi rozmanitá a tvoří již více
jak 2/3 všech zásahů.
Jedná se zejména o výjezdy k dopravním nehodám,
kde se provádí vyprošťování osob z havarovaných
vozidel a před lékařská pomoc.
Mezi další činnosti patří práce na vodě, čerpání vody z objektů, likvidace spadlých stromů
na komunikacích, likvidace olejových havárií
a úniků nebezpečných látek. V mnoha případech je
nutná technická nebo technologická pomoc. Bohužel
se mezi zásahy množí o plané poplachy, kdy nezodpovědní občané a jejich děti zavolají hasiče.
Toto je činnost, kterou provádí tzv. represivní složka. Vy se ale setkáváte i s hasiči
z odboru prevence, kteří se zabývají schvalováním
projektové dokumentace a účastní se kolaudací
objektů. Další provádějí kontroly u právnických
a podnikajících fyzických osob a u obcí.
Po požáru zase provádějí zjišťováni příčin vzniku
požárů.
Jak jistě sami uznáte, prevence je velice
důležitá i v oblasti požární ochrany a neměla by
se zanedbávat, protože díky nedodržování předpisů
a díky nedbalosti lidí ročně vznikají tisíce požárů.

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

Poděkování
Vážení spoluobčané, drazí přátelé, známí
a všichni ti, co se podíleli na uspořádání
a účastnili se Maškarního reje. Výtěžek měl
být věnován na pomoc Ukrajině zasažené ruskou
agresí.
Srdečně chci
poděkovat
vám
všem
jak
za účast, tak za příspěvky a sponzorské
dary. Maškarní rej se povedl a účast byla
hojná. Po zaplacení všech nákladů spojených
s akcí zbyla částka 12.500 Kč.
Peníze osobně odvezla na Ukrajinu Petrijana
Lederová do vesnice Zaričevo, kde byly předány
a použity pro sirotky, ženy a děti přestěhované
z Mariupole.
Tím to vám všem chceme znova vyjádřit velké
díky.
Za HC Rokytno
Václav Leder
Za všechny žijící ukrajinské občany
v Rokytně a všechny Ukrajince
Petrijana Lederová

Poděkování
Obyvatelka Domova pro seniory děkuje zaměstnancům
obecního úřadu za pomoc při řešení různých oprav,
problémů a nákupů.
Vlasta Kmošková
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