září

Obec Rokytno
Vás srdečně zve
na
slavnostní otevření

„Discgolfového parku“ v Rokytně
Kde: „Rybník Rokytno“ za Kachňárnou
Kdy: 2.9.2022 v 16.30 hod.

Občerstvení zajišťuje Hostinec U Pitrů.

2022

obec Rokytno na vydání stavebního povolení na rekonstrukci a stavbu chodníků podél silnice v Bohumilči. Více informací o rozpracovaných stavbách je součástí těchto Rokytenských novin.
Nejenom stavby jsou problémem v našich obcích.
Naše obce jsou vizitkou nás všech, nejen za vše můžou zaměstnanci obecního úřadu. Především se jedná o třídění
odpadu, jak komunálního tak separovaného. Na separovaný odpad máme kontejnery, na kterých jsou umístěny
mimo jiné cedule, jaký odpad kam vložit. Vždyť je to tak jednoduché. Neustále vše píšeme, upozorňujeme a nic… Na
skládce větví by měli být pouze větve a ne tráva, v kontejneru na bio by měla být tráva a ne větve. Když je přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad a napíšeme tučně, že
pneumatiky do kontejneru nepatří, tak je tam máme vhozeny… Většinou hříšníky najdeme, ale je to zbytečné pátrání. Buďme všímaví a chovejme se tak, jak se chováme
doma. Nejenom před plotem, ale i za plotem je to naše, nás
všech. Velice mě mrzí, že KÁŽEME VODU A PIJEME VÍNO.
Ráda bych poděkovala všem, kterým není lhostejný život v našich obcích. Děkuji všem, kteří se spolupodílejí
na akcích, které jsou pořádány pro nás všechny a naše nejbližší. Ze srdce vám všem přeji pevné zdraví a pozitivní mysl
s úsměvem na tváři.
Petra Vrbatová

Slovo starostky
Na podzim roku 2018 jsem napsala článek, se kterým
se mohu nyní ztotožnit: „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.“
Období od podzimu 2018 do podzimu 2022 bylo
pro nás občany a naše obce velkou stavební zátěží. Stavba
D35, byla tím nejhorším, co nás mohlo potkat. Průjezd nákladních automobilů, které navážely materiál na stavbu po
silnicích, které vedou po našich obcích, byl neuvěřitelný. Během stavby jsme opakovaně žádali o pomoc, ohledně omezení rychlosti automobilů v našich obcích, leč bezúspěšně.
Těžké nákladní automobily znepříjemňovaly život občanům
bydlících u silnic, po kterých byl materiál na stavbu navážen. D35 je ve zkušebním provozu a čeká na kolaudaci. Nikdo z nás netušil, jak bude těžké soužití našich občanů s dálnicí. Hluk z projíždějících automobilů po dálnici narušuje
klidný a pohodový život v našich obcích. Ke kolaudaci D35
je potřeba doložit měření hluku ze zmiňované dálnice.
Opravdu velkým přáním všech občanů je prodloužení protihlukové stěny směrem k Opatovicím nad Labem a podél
protihlukové stěny vysázet co nejvíce zeleně, aby utlumila
hluk z dálnice. Zeleň je potřeba vysázet celkově podél hranic našich obcí! Je skvělé, že můžeme najet na D35 a naše
cíle mít rychleji na dosah, ale… Pevně věřím, že vše dobře
dopadne a k prodloužení protihlukové stěny dojde.
Další stavby, které jsou v očekávání je stavba obchvatu
Rokytna, která bude započata 27.9.2022 a rekonstrukce silnice II/298, kde bude stavba předána zhotoviteli koncem
září 2022. Ohledně rekonstrukce silnice v Bohumilči čeká

O čem se jednalo
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Rokytno 7/2022 ze dne 26. 5. 2022
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
2. OZ volí ověřovatele zápisu p. J. Fouska a p. V. Ledera.
3. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022
k 26.5.2022.
Daňové příjmy:
0,- Kč
Nedaňové příjmy:
45 000,- Kč
Kapitálové příjmy:
0,- Kč
Dotace, transfery:
50 296,- Kč
Příjmy celkem:
95 296,- Kč
Běžné výdaje:
142 985,- Kč
Kapitálové výdaje:
747 000,- Kč
Výdaje celkem:
889 985,- Kč
Saldo hospodaření:
- 794 689,- Kč
Financování:
Přebytek hospodaření
z předcházejících let:
794 689,- Kč
4.A. OZ schvaluje dodatečně podané návrhy pro zpracování
změny č.1 územního plánu Rokytno:
1) na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 329/17
v k.ú. Bohumileč z plochy zemědělské NZ na zastavitelnou plochu bydlení – v rodinných domech – venkovské BV,
2) na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 134/1
a 506/14 v k.ú. Bohumileč z plochy zeleně soukromé
a vyhrazené ZS na plochu bydlení v rodinných domech – příměstské BI,
3) na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 181/19
v k.ú. Bohumileč z plochy zemědělské NZ z části
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na zastavitelnou plochu bydlení – v rodinných domech – příměstské BI a z části na zastavitelnou plochu zeleně – soukromé a vyhrazené ZS,
a dále obecní zastupitelstvo schvaluje požadavky Obce
Rokytno:
4) na stanovení koeficientu zastavění a koeficientu zeleně v plochách výroby a skladování VD a plochách
smíšených výrobních VS,
5) na stanovení konkrétní maximální možné výšky staveb v plochách výroby a skladování VD a plochách
smíšených výrobních VS,
6) na rozšíření nepřípustného využití v plochách výroby
a skladování VD a plochách smíšených výrobních VS
o konkrétní hlučné provozovny,
7) na změnu 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 negativními vlivy (hlukem) nepřekračují limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranici pozemku určeného
k jeho realizaci,
8) na změnu funkčního využití části pozemku parc.č.
157/1 v k.ú. Rokytno z plochy smíšené nezastavěného území NSzp na zastavitelnou plochu technické
infrastruktury – inženýrské sítě TI dle projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV.
4.B. OZ neschvaluje změnu podmínek prostorového uspořádání v zastavitelné ploše Z30 – vypustit podmínku
„Areál hipoturistiky“, dodatečně podaný návrh pro
zpracování změny č.1 územního plánu Rokytno.
V roce 2016 byla zastavitelná plocha Z30 schválena
účelově, a to pouze pro areál hipoturistiky, v novém
zpracování územního plánu obce Rokytno.
4.C. OZ neschvaluje změnu návrhu na Změnu územního
plánu obce Rokytno, kterou podala f. FORLANOFF a.s..
Firma žádala o změnu využití pozemků na území obce.
Důvodem žádosti je funkční využití pozemků nebo jejich částí na území obce pro stavbu Distribučního centra FORLANOFF a.s..
5. OZ pověřuje starostku Petru Vrbatovou k zastupování
obce Rokytno na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., dne 16.6.2022.
6. OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova. Smluvní strany jsou Pardubický kraj,
IČO 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 a Obec
Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04.
7.A. OZ schvaluje Smlouvu o dílo. Smluvní strany jsou Obec
Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04 a Správa
a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice.
7.B. OZ schvaluje Smlouvu o dílo. Smluvní strany jsou Obec
Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04 a Správa
a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice.
8. OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Smluvní strany jsou Obec Rokytno, IČO
00274178, Rokytno 21, 533 04 a CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.
9. OZ schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování.
Smluvní strany jsou OSA, z.s., IČO 63839997, Čs. Armády

786/20, 160 56 Praha 6 a Obec Rokytno, IČO 00274178,
Rokytno 21, 533 04.
10. OZ schvaluje navýšení příspěvku na provoz na rok 2022
pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská
škola Rokytno, okres Pardubice o 27 984,88 Kč.
11. A. OZ schvaluje prodej pozemku p.č.525/6 v k.ú.
Bohumileč o výměře 20 m2, za cenu 2000,- Kč (100,Kč/m2) Janě Švidrnochové. Správní poplatek (návrh
na vklad) a poplatek za souhlas s dělením pozemku
od MÚ Sezemice zaplatí kupující.
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.
Vyvěšeno: 9. 5. 2022 Sejmuto: 27. 5. 2022
11.B. OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.127/51
v k.ú. Rokytno. Žádost si podali manželé Kateřina
a Michal Götzlovi.
11.C. OZ schvaluje záměr Obce Rokytno koupi pozemku
p.č.1215/5 v k.ú. Rokytno a část pozemku p.č.
904/84 v k.ú. Rokytno. Geometrický plán a správní
poplatek (návrh na vklad) zaplatí kupující.
12. OZ schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu. Smluvní
strany jsou Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21,
533 04 a Povodí Labe, st.podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.
13. OZ schvaluje Protokol o hodnocení a posuzování
nabídek – Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno, sepsaný
dne 16.5.2022. Protokol o hodnocení a posouzení
nabídek je přílohou zápisu.
14. OZ schvaluje počet zastupitelů pro volební období
2022-2026, 15 členů a starostu uvolněného.
15. OZ schvaluje Cenovou nabídku na Projektovou dokumentaci, ohledně přestavby dílen za obecním úřadem
v Rokytně, od p. Ing. Martina Nováka, A-Tendr s.r.o., IČO
739042000, Dolní 222, 565 01 Choceň.
16.A. OZ schvaluje účetní závěrku obce Rokytno
sestavenou k 31.12.2021, dle protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2021, který je přílohou tohoto
usnesení.
16.B. OZ schvaluje závěrečný účet obce Rokytno sestavený
k 31.12.2021 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce Rokytno bez výhrad.
17. OZ schvaluje Cenovou nabídku na opravu komunikace
podél rybníku, kterou zpracovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98,
533 53 Pardubice.
18. OZ
schvaluje
záměr
nákupu
pozemku
p.č.1215/5 a části pozemku p.č.912 a 904/84 vše v k.ú.
Rokytno. Geometrický plán a správní poplatek (návrh
na vklad) zaplatí kupující.
OZ bere na vědomí:
-
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Jednání rady za poslední období. Jednalo se o jednání
ze dne 12.5.2022.
Hospodaření obce Rokytno k 30.4.2022.
Žádost o příspěvek na nákup kachňat. Žádost si podal
Myslivecký spolek Rokytno. Doporučeno na jednání
OZ v červnu, kdy bude dodána faktura o proplacení
Závěrečný účet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec
sestavený ke dni 31.12.2021.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2021 Svazku obcí Rokytno - Chvojenec.

-

-

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Vypracování geometrického plánu č. 824-14/022.
Jedná se o pozemky p.č. 1249/5, ve vlastnictví Obce
Rokytno, IČ 00274178, Rokytno 21, 533 04
a p.č.1249/6 ve vlastnictví p. Kopeckého Slavomíra,
vše v k.ú. Rokytno. Záměr byl schválen dne 21.4.2022
na zasedání OZ, usnesení č.5/6/2022. Doporučeno
na jednání OZ v červnu.
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná sestavený ke dni
31.12.2021.

8.A.

8.B.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Rokytno 8/2022 ze dne 16. 6. 2022
8.C.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
2. OZ volí ověřovatele zápisu p. J. Fouska a p. J.
Richterovou.
3. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 k 16.6.2022.
Daňové příjmy:
0,- Kč
Nedaňové příjmy:
0,- Kč
Kapitálové příjmy:
0,- Kč
Dotace, transfery:
0,- Kč
Příjmy celkem:
0,- Kč
Běžné výdaje:
1 750 000,- Kč
Kapitálové výdaje:
250 000,- Kč
Výdaje celkem:
2 000 000,- Kč
Saldo hospodaření:
2 000 000,- Kč
Financování:
Přebytek hospodaření
z předcházejících let: 2 000 000,- Kč
4. OZ schvaluje Poskytnutí zápůjčky z fondu obnovy domů
a bytů obce Rokytno. Žadatelem je Společenství
vlastníků Rokytno 8, Rokytno č.p.8, 533 04.
5. OZ schvaluje Směrnice pro nakládání s osobními údaji.
6.A. OZ schvaluje cenovou nabídku a smlouvu o dílo, „Výměna osvětlení ZŠ a MŠ Rokytno, 533 04 Rokytno 73“.
Smluvními stranami jsou Obec Rokytno, IČO
00274178, Rokytno 21, 533 04 a CD Servis spol. s r.o.,
IČO 62028189, Habrmanova 784, 503 46 Třebechovice
pod Orebem.
6.B. OZ schvaluje opravy a výmalbu v budově ZŠ a MŠ
Rokytno na základě položkového rozpočtu od firmy
MAX – VELL s.r.o., Větrná 128, 533 61 Choltice, IČ
11701421.
7.A. OZ schvaluje prodej pozemku p.č.1123/239 v k.ú.
Rokytno o výměře 69 m2, za cenu 6900,- Kč (100,Kč/m2) manželům Jiří a Haně Formánkovým. Správní
poplatek (návrh na vklad) a poplatek za souhlas
s dělením pozemku od MÚ Sezemice zaplatí kupující.
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.
Vyvěšeno: 31. 5. 2022 Sejmuto: 17. 6. 2022
7.B. OZ schvaluje nákup pozemků v k.ú. Rokytno: pozemku
p.č. 1215/5 o výměře 135 m2 a pozemku p.č. 912 o výměře 138 m2. Pozemek p.č. 912 nově vznikl z pozemku
p.č.904/84 a pozemku p.č. 912 dle geometrického
plánu č. 831-23/2022, vypracovaného firmou Geovap,
spol. s.r.o.

9.A.

9.B.

9.C.

Kupní cena je 100,-Kč za m2, celková cena je 27300,-Kč.
Prodávajícím je Miroslav Sháněl. Správní poplatek (návrh na vklad) zaplatí kupující.
OZ schvaluje Smlouvu o dílo, Rekonstrukce silnice
II/298 Rokytno- stavební objekt SO 103. Smluvními
stranami jsou Obec Rokytno, IČO 00274178,
Rokytno 21, 533 04 a STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 952/4, 158 00 Praha 5.
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2022/103.
OZ schvaluje Smlouvu o dílo, Výstavba chodníků podél
II/298 v centrální části obce Rokytno. Smluvními stranami jsou Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21,
533 04 a STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova
952/4, 158 00 Praha 5.
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2022/104.
OZ schvaluje Smlouvu o dílo, Výstavba chodníků podél
II/298 v centrální části obce Rokytno – II. etapa. Smluvními stranami jsou Obec Rokytno, IČO 00274178,
Rokytno21, 533 04 a STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 952/4, 158 00 Praha 5.
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2022/105.
OZ rozhodlo o návrhu na změnu územního plánu
Rokytno, který podal pan Zdeněk Hrubeš dne 4.4.2022
pod č.j. 0311/2022 takto: návrh se zamítá z těchto důvodů: leží v koridoru pro velmi vysokotlaký plynovod
a je v rozporu s články 92-94 Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje.
OZ rozhodlo o návrhu na změnu územního plánu
Rokytno, který podal pan Miloslav Černý dne 3.5.2022
pod č.j. 440/2022 takto: návrh se zamítá z těchto důvodů: návrh zásadním způsobem mění urbanistickou
koncepci i v širším okolí zastavitelné plochy Z30, návrh
je v rozporu s články 131, 133 a 137o Zásad územního
rozvoje Pardubického kraje.
OZ rozhodlo o návrhu na změnu územního plánu
Rokytno, který podali Ing. Jana Břečková a Michal
Břečka dne 4.5.2022 pod č.j. 444/2022 takto: návrh se
prověří ve změně č.1 územního plánu Rokytno.

OZ bere na vědomí
- Jednání rady za poslední období. Jednalo se o jednání
ze dne 9.6.2022.
- Hospodaření obce Rokytno k 31.5.2022.
- Vypracování geometrického plánu č. 824-14/2022.
Jedná se o pozemky p.č. 1249/5, ve vlastnictví Obce
Rokytno, IČ 00274178, Rokytno 21, 53304
a p.č.1249/6 ve vlastnictví p. Kopeckého Slavomíra,
vše v k.ú. Rokytno. Záměr byl schválen dne 21.4.2022
na zasedání OZ, usnesení č.5/6/2022. Doporučeno
na příští jednání OZ
- Vypracovaný geometrický plán č. 804-38/2022.
- Harmonogram – plán prací na staveništi Rekonstrukce
silnice II/298 Rokytno.
- Informace ohledně pronájmu bezbariérového bytu
v domě na adrese Rokytno 48.
- Sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, Finančního odboru o kontrole účelu veřejné sbírky: Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, rehabilitace
Matěje Vrbaty, příspěvek na nákup automobilu. Kontrolní zjištění – bez závad.
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-
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Sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, Finančního odboru o kontrole skutečného zajištění nouzového ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny
ve smyslu Rámcové smlouvy o zajištění ubytování
v Rokytně č.p. 12. Kontrolní zjištění – bez závad.
Protokol z návštěvy pověřence osobních údajů, dne
8.6.2022.
Zprávu o provedených hydrodynamických zkouškách,
na zahradě Základní a mateřské školy Rokytno, okres
Pardubice.
Zprávu o Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy
ochrany přírody a krajiny – revitalizace a rekonstrukce
Rokytenského rybníka.
Zápis z pracovního výboru „Rokytno-křižovatka II/298
x III/29820, odbočka Bohumileč“.
Informaci ohledně umístění a plnění kontejnerů na
separovaný odpad v Bohumilči.
Dotazy p. Müllerové, které byly osobně zodpovězeny
informace ohledně veřejného osvětlení, které musí být
částečně rozsvícené z důvodu nabíjení baterií
pro bezdrátový rozhlas, který je připojen na osvětlení.
Projekt na chodníky v Bohumilči.

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.).

Vesnice roku 2022
V Pardubickém kraji
Po dvouleté přestávce opět v Pardubickém kraji krajská hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2022 vybírala z 10 přihlášených obcí tu nej. Desetičlenná komise na
přelomu května a června navštívila všech 10 přihlášených
obcí a ve dvouhodinovém čase, určeném pro každou obec
podmínkami soutěže, měla možnost poznat krásu a rozmanitost pardubického venkova.
Do soutěže Vesnice roku 2022 se přihlásila obec
Rokytno. Při prezentaci obce Rokytno jsme navštívili naše
místní části Bohumileč, Drahoš, Rokytno a Zástavu.
V Rokytně jsme prezentovali Výstavu autíček, Lesní park
a Základní a mateřskou školu. Dvouhodinové povídání
o naší obci jsme zakončili, i se zaměstnanci obce, v Hostinci
U Pitrů, kde jsme shlédli prezentaci mladých hasičů.

V září bude obecní zastupitelstvo zasedat dne 15.9.2022.

Sběr nebezpečných odpadů
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů

Vyhlášení nej obce proběhlo ve vítězné obci v Biskupicích, která leží v mikroregionu zvaném Malá Haná, v jihovýchodní části Pardubického kraje na rozmezí Boskovické
brázdy a Drahanské vysočiny. Tohoto vyhlášení jsme se zúčastnili, převzali jsme Diplom za cílenou výchovu dětí k přírodním hodnotám a od Pardubického kraje jsme obdrželi
částku 15 000,- Kč.

v pondělí 17. října 2022.
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!!

Soutěž
Velkoobjemný odpad

Obec Rokytno vyhlašuje soutěž
O NEJHEZČÍ VÝROBEK
Z PODZIMNÍCH TRVANLIVÝCH PLODŮ

Kontejnery na velkoobjemný odpad budou přistaveny
v obci Rokytno

Vytvořte vlastní originální výrobek z podzimních trvanlivých plodů tradiční i netradiční technikou. Výrobky
označené jménem, adresou a u dětí věkem, odevzdávejte v úředních hodinách na Obecním úřadu v Rokytně.

20. 10. 2022 od 8 do 20 hodin.
Stanoviště kontejnerů:
- v Rokytně je za základní školou
- v Bohumilči je u hospody

Uzávěrka soutěže je 31. 10. 2022
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Pokud volič označí křížkem volební stranu a dále ještě
kandidáty ve zvolené straně, tak se k označení kandidátů nepřihlíží.

Oznámení
o době a místu konání voleb

Volby do Zastupitelstva obce Rokytno se uskuteční:

a

v pátek
v sobotu

• 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.

23. září 2022 od 14 do 22 hodin
24. září 2022 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.

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.

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.

Možné otázky občanů a odpovědi na ně:

Úprava hlasovacího lístku

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.

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:

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

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

• 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.

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.
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2019
30.04.2019
2022
30.04.2022

Kulturní a společenské
akce v letech 2018 - 2022
AKCE V ROKYTNĚ
2018
19.01.2018
09.03.2018
24.03.2018
30.04.2018
13.05.2018
23.06.2018
09.11.2018
17.11.2018
03.12.2018
23.12.2018
2019
25.01.2019
10.03.2019
06.04.2019
27.04.2019
22.05.2019
15.06.2019
24.08.2019
23.10.2019
09.11.2019
29.11.2019
30.11.2019
21.12.2019
2020
12.01.2020
23.01.2020
05.03.2020
08.03.2020
2021
25.06.2021
20.07.2021
18.09.2021
18.10.2021
19.10.2021
05.11.2021
27.11.2021
2022
15.03.2022
14.03.2022
29.03.2022
05.04.2022
09.04.2022
22.04.2022
30.04.2022
03.06.2022
11.06.2022

ČARODĚJNICE
ČARODĚJNICE

AKCE V BOHUMILČI
2018
30.04.2018 ČARODĚJNICE
18.07.2018 PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
2. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ,
02.12.2018
DÍLNIČKA PRO DĚTI
2019
30.04.2019 ČARODĚJNICE
15.6.2019 KŘEST BOHUMILEČSKÉHO RYBNÍKU
02.12.2019 3. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
VARHANÍ KONCERT, ROZSVĚCENÍ STROMU
13.12.2019
A ČERTI V HOSPŮDCE
2020
15.02.2020
DĚTSKÝ KARNEVAL
4. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
04.12.2020 + JEŽÍŠKOVA POŠTA
2021
5. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
28.11.2021
+ JEŽÍŠKOVA POŠTA
04.12.2021 ČERTI
2022
30.04.2022 ČARODĚJNICE

OBECNÍ PLES
ŽIVAŇANKA
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
ČARODĚJNICE
VÝLET DŮCHODCŮ
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
ADVENTNÍ TVOŘENÍ
ČERTOVSKÉ DOSTAVENÍČKO
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
OBECNÍ PLES
DĚTSKÝ KARNEVAL
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
ČARODĚJNICE
VÝLET DŮCHODCŮ
SRAZ RODÁKŮ
HURÁ DO ŠKOLY
URŠULOVINY
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
ČERTOVSKÉ DOSTAVENÍČKO
ADVENTNÍ TVOŘENÍ
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

AKCE V ZÁSTAVĚ
2018
30.04.2018 ČARODĚJNICE
11.08.2018 ZÁSTAVSKÉ POSVÍCENÍ
2019
31.08.2019 ZÁSTAVSKÉ POSVÍCENÍ
2020
22.08.2020 ZÁSTAVSKÉ POSVÍCENÍ
2021
21.08.2021 ZÁSTAVSKÉ POSVÍCENÍ + POSVĚCENÍ KŘÍŽKU
2022
20.08.2022 ZÁSTAVSKÉ POSVÍCENÍ

OBECNÍ PLES
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
DĚTSKÝ KARNEVAL
ČARODĚJNICE
ŽIVAŇANKA
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
ŠIMON PEČENKA, JIŘÍ KRAMPOL
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
ADVENTNÍ TVOŘENÍ

V roce 2020 a v roce 2021 se tradiční akce
v Rokytně, z důvodu covicových opatření, nemohly konat,
a proto byly dětem doručeny domů balíčky s pamlsky .
2020
MIKULÁŠSKÉ BALÍČKY PRO DĚTI
2021
VELIKONOČNÍ BALÍČKY PRO DĚTI
MIKULÁŠSKÉ BALÍČKY PRO DĚTI

PODVEČERNÍ ČTENÍ
ŽIVAŇANKA
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
LESNÍ A MYSLIVECKÝ VELETRH
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
POUŤOVÁ ZÁBAVA
ČARODĚJNICE
BUŘTOVÁNÍ S NEDVĚDEM
OSLAVY 140 LET SDH

Soutěže
2020
SOUTĚŽ O VÁNOČNÍ DEKORACI
2021
SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍ DEKORACI
SOUTĚŽ O KYTICI KE DNI MATEK
SOUTĚŽ O VÁNOČNÍ DEKORACI
2022
SOUTĚŽ O ČARODĚJNICI

AKCE V DRAHOŠI
2018
30.04.2018 ČARODĚJNICE
22.12.2018 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
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Opravy majetku
a investice v letech
2018 - 2022
2018
DOKONČENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V BOHUMILČI celková cena
OPLOCENÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ
ODPAD V ZÁSTAVĚ
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ZÁSTAVĚ
HŘIŠTĚ WORKAUT V ROKYTNĚ
DEŠŤOVÁ KANALIZACE . ODVODNĚNÍ
ZD ROKYTNO
NÁKUP POZEMKŮ
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
ROKYTNO, BOHUMILEČ
OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY VE ŠKOLNÍ
KUCHYNI ROKYTNO Č.P. 73
NÁSTAVBA STŘECHY NA DOMĚ
ROKYTNO ČP.146
CVIČEBNÍ PRVKY PRO DOSPĚLÉ, HŘIŠTĚ
ROKYTNO
BOURÁNÍ "CHLÍVKŮ" U BYTOVEK
V ROKYTNĚ

KOMUNIKACE - ZRCADLA
KNIHOVNA ROKYTNO ČP.146
– OPRAVY A VYBAVENÍ
HOSPODA ROKYTNO
- OPRAVY + VYBAVENÍ - STOLY SÁL
LAVIČKY, STŮL, BEDNY DOMEK ZÁSTAVA
BUDOVA ROKYTNO ČP. 21 – ÚŘAD
- STŘECHA

CENA
19 293 337 Kč

TRAKTOR REIDER
VÝSTAVA AUTÍČEK ROKYTNO ČP. 146
- DOPLNĚNÍ REGÁLŮ
STUDNA – ŠKOLNÍ ZAHRADA
STUDNA V ZÁSTAVĚ
PARKOVIŠTĚ U ČP. 146 ROKYTNO
OPRAVY KOMUNIKACÍ ROKYT, ZÁSTAVA
OPRAVY ŠKOLY
– BUDOVA MŠ A LINO V MŠ
HŘIŠTĚ WORKAUT V ZÁSTAVĚ
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V DRAHOŠI
HASIČÁRNA ROKYTNO . VÝMĚNA VRAT
DÚM ROKYTNO ČP. 146
- OPRAVY A VÝMĚNA KOTLE
HOSPODA ROKYTNO
– OPRAVY + VYBAVENÍ- SÁL ŽIDLE

AUTOMOBIL DACIA DUSTER
NAKLADAČ K TRAKTORU

149 582 Kč
267 631 Kč

OPRAVY KOMUNIKACÍ BOHUMILEČ
OPRAVY KOMUNIKACÍ , ZRCADLA ROKYTNO, DRAHOŠ
HŘIŠTĚ ROKYTNO
- KOLOTOČ + HOUPAČKA
INTENZIFIKACE ČOV PŘÍSPĚVEK SVAZKU
NA PROJEKT
KŘÍŽEK ZÁSTAVA OPRAVA

91 778 Kč
376 200 Kč
290 379 Kč
1 119 063 Kč

LAVIČKY, STŮL, DRAHOŠ
HOSPODA BOHUMILEČ
– OPRAVY STŘECHA, FASÁDA --HOSPODA ROKYTNO
– DOPLNĚNÍ PERGOLY
HOSPODA ROKYTNO – OPRAVY
BUDOVA ROKYTNO ČP. 21 – ÚŘAD –
PODKROVNÍ SKLAD

2 743 445 Kč
100 454 Kč
315 276 Kč

1 150 000 Kč
347 990 Kč

TRAKTOR ISEKI S KOŠEM
TRAKTOR GRASSHOPER
HASIČI – DOPRAVNÍ AUTOMOBIL FORD
VODOVOD – PRODLOUŽENÍ - DRAHOŠ
DEŠŤOVÁ KANALIZACE OD ČP.
4 ROKYTNO
HOSPODA BOHUMILEČ – PERGOLA
HŘIŠTĚ BOHUMILEČ OPRAVA OPLOCENÍ
OPRAVY KOMUNIKACÍ - ZÁSTAVA
BOHUMILEČ

769 767 Kč
30 821 Kč
602 150 Kč

359 990 Kč
125 528 Kč
227 700 Kč
297 507 Kč
108 397 Kč
500 000 Kč
48 000 Kč
27 544 Kč
590 097 Kč
87 113 Kč
122 581 Kč
253 143 Kč

2022
NÁKUP - DŮM ROKYTNO ČP. 12
KONTEJNEROVÁ STÁNÍ NA TŘÍDĚNÝ
A BIO ODPAD ROKYTNO (ZA ŠKOLOU)
POMNÍK BOHUMILEČ PLŮTEK
HOSPODA ROKYTNO
– OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY
DŮM ROKYTNO ČP. 146 OPRAVA SKLEPA
DŮM ROKYTNO ČP. 48 VENKOVNÍ
ROLETY

138 000 Kč
123 057 Kč
120 637 Kč
107 915 Kč
357 462 Kč
328 204 Kč
103 067 Kč
72 236 Kč
110 260 Kč

ROZPRACOVANÉ STAVBY

117 932 Kč

ŠKOLA – OPRAVY BUDOVY, STŘECHY,
OSVĚTLENÍ
DEŠŤOVÁ KANALIZACE ROKYTNO
- ODVODNĚNÍ SILNICE II/298
– PŘÍSPĚVEK PARDUBICKÉMU KRAJI
CHODNÍKY ROKYTNO

306 985 Kč

2020
LESNÍ PARK

137 597 Kč

2021
42 000 Kč

2019
HASIČSKÝ AUTOMOBIL VOLVO

45 024 Kč

763 147 Kč
506 990 Kč
574 750 Kč
1 047 471 Kč
215 302 Kč

CHODNÍKY BOHUMILEČ PROJEKT
VODOVOD ZÁSTAVA
BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS
REVITALIZACE RYBNÍKU V ROKYTNĚ
OPRAVA A ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ZÁSTAVĚ - PROJEKT
OPRAVA A ODVODNĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ROKYTNĚ - PROJEKT
PŘESTAVBA DÍLNY A SKLADŮ
NA SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ K HŘIŠTI

574 750 Kč
185 773 Kč
453 543 Kč
177 821 Kč
8

8 000 000 Kč
542 623 Kč
115 000 Kč
148 854 Kč
78 850 Kč
54 303 Kč

Na rekonstrukci školy se zejména podíleli níže jmenované firmy a živnostníci:
MAX – VELL s.r.o., CD SERVIS s.r.o., Radek Rádl,
Martin Hypský, Tomáš Formánek, Lucie Kolmanová.
Jak se rekonstrukce povedla, se můžete přesvědčit
na vlastní oči. Zvu vás, vážení občané, rodiče, přátelé naší
školy na den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek
9. 9. 2022 od 16,15 hodin do 19,15 hodin. Přijďte se podívat, potěšit, zavzpomínat. Těšíme se na vás.
U té příležitosti bychom rádi v tělocvičně naistalovali
výstavu z vašich obrázků z prázdnin, dovolené – kdy vám
bylospolečně dobře. Uvítáme, když se zapojí i ti, kteří už
školu jako žáci nebo rodiče nenavštěvují. Prosím, pošlete
nám fotky (mohou být vytištěné z tiskárny) po dětech do
školy nebo je můžete odevzdat pí. učitelkám ve školce nebo
do ředitelny školy do úterý 6.9.2022. Na zadní straně je podepište. V pátek vám bude výstava přístupná, abyste mohli
s ostatními sdílet příjemné vzpomínky. Pozveme vás i na
kávu, čaj či nabídneme studený nápoj. Ještě mám jednu
prosbu. Obracím se na vás, kteří budete mít chuť a chvilku
času, zda byste mohli něco upéct, v pátek 9. 9. donesli
do školy a následně si užívali, jak chutná ostatním.
Člověk se má o krásu a vše pěkné, dobré dělit. Proto si
přijďte s námi prožít radost ze školy v novém kabátě.

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

Škola v novém kabátě:
přijďte se podívat
Vážení rodiče, přátelé naší školy, spoluobčané
Poslední týden v červnu jsme začali realizovat celkovou rekonstrukci školy, kterou jsme již několik let plánovali.
Byla opravena rovná střecha, kterou zatékalo do třídy MŠ,
na chodbu MŠ a do kotelny ŠJ. Následně navazovaly klempířské práce. Ve všech částech budovy školy (kromě tělocvičny) bylo vyměněno osvětlení, které nesplňovalo předepsané normy. Ve školní jídelně a v základní škole bylo odstraněno vlhnutí zdí. V celé škole byly zrenovovány nebo vyměněny žaluzie. Ze zdí v ZŠ byly odstraněny 26 let staré koberce a nahrazeny novými. Do dvou tříd byly zakoupeny koberce pro žáky. V ZŠ byla vyměněna podlahová krytina. Natřeny futra dveří a kovové části lavic, které byly doplněny
novými bezpečnostními krytkami a postupně budou doplněny filcovými nebo silikonovými podložkami, aby nedocházelo k odírání podlahy. Na chodbě v herním koutku byl
vyměněn žebrový radiátor za deskový (zabere menší prostor a je pro děti bezpečnější) a celkově byl hrací kout zútulněn. U většiny umyvadel byly vyměněny prorezlé držáky
a sifony, které byly zastaralé, nesplňovaly svou funkci. ZŠ se
dočkala nových dveří do učeben, šaten i kabinetů. Celá
škola – základní, mateřská, školní kuchyň, jídelna se oblékla
do nových barev. Celkovou rekonstrukcí prošly šatny pro
žáky, které byly vybaveny funkčním nábytkem na míru. Na
chodbě ZŠ vznikla žákovská knihovna. Do odpočinkové místnosti ve ŠD, která slouží též pro společné čtení, byl položen
nový koberec, lahodící s inspirativní výmalbou. Vstup do ŠD
navozuje příjemnou atmosféru namalovaná louka. Nově byl
u ŠD vybudován prostor na odkládání oblečení, doplněný
poličkami na čepice. Nyní nebude docházet ke špinění zdí
a povalování věcí. Pergola u tělocvičny se dočká nového zastřešení.
Tímto chci poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci
podíleli. Zřizovateli, který do své budovy investoval a tím ji
zhodnotil po všech stránkách. Na obnovu byl použit i rezervní fond školy, který jsme po několik let postupně vytvářeli. Škola si přitáhla šikovné lidí, kteří v ní zanechali kus poctivé práce. Je jasné, že se nám nevyhnuly chvíle adrenalinové, které prověřily kreativitu všech zúčastněných. Nechyběl však ani humor a pohoda. Nesmíme zapomenou na pomoc hasičů i dalších rodičů, při vyklízení školy. Dík patří
všem zaměstnancům za trpělivé nekonečné uklízení. Práce
všech si velmi vážím a všichni mají můj obdiv.

Mgr. Olga Brousilová

Lidi, lidičky a ti druzí…
Už léto končí, tažní ptáci letí… zpíval nám za mlada populární zpěvák Milan Chladil. Kolikáté už asi od té doby uplynulo nám i v nás. Dost na to, abychom se poohlédli jak čas
a události frčí kolem nás takovým úprkem, že je přestáváme
stačit sledovat a posuzovat. Jenom suše konstatujeme, že
už to tady jednou bylo a nic nového pod sluncem. Jmenovat
jednotlivosti není třeba, bylo by toho až až. A tak jenom blahosklonně přihlížíme vylomeninám a nepředloženostem
vypuknuvším bez varování. Základní podmínkou toho všelikého kvaltování a bezbřehého blbnutí je přežití ve zdraví
a klidu. Největším neštěstí v životě je přece smrt z vyděšení.
A tu si nepřeje nikdo z nás. A my, co si obhlížíme druhý
břeh, už teprve ne: hlavně vydržet s dechem do finiše. Lékaři i doktoři se snaží nás vyléčit za každou cenu, ale ne vždy
jsou úspěšní a tak to berme s nadhledem. I ten pánbůh ne
všechno zmáknul na sto procent. A vidíte – jaro, léto, podzim, zima se mu přece náramně povedly. Vždycky je na co
koukat a říkat, to se mu povedlo, to je paráda, to bych nedokázal ani já. Jenom nesmíme k tomu ke všemu něco
připlacavávat a myslet si, že to vylepšíme. Prdlajs. Příroda je
machr a my jenom zíráme na zázraky s otevřenými ústy. To
takhle něco zprznit, to nám jde skvěle a pak to svedeme na
okolnosti, či na někoho jiného. Jenom ty boží mlýny nás potom semelou, jak se patří a žádná výmluva nepomůže, byť
i cizojazyčná. To kvůli srozumitelnosti pro publikum. Je zajímavé, každý chce jenom to nejlepší pro všechny a nakonec
to vyjde úplně jinak a ostatní to nepochopí. Jeden z mých
dobrých spolužáků mně kdysi pravil: „Hele, podívej se
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do občanky a jestli přesluhuješ, tak drž ústa a krok, neboj –
nevyhraješ to.“ Jak velká pravda a tolik zanedbávaná.
Kolem nás je stále se na co pěkného dívat. Naši předci
měli v sobě ukryto nepřeberné množství krásy a harmonie.
Naše vlast je přebohatá na stavební památky. Zvláště
pozdní středověk pokryl území Čech a Moravy spoustou církevních staveb, kostelů a drobných artefaktů nevídané
krásy začleněné vkusně do krajiny. Na jeden poznávací výlet
jste zvaní Obecním úřadem prostřednictvím kulturní komise
do Broumovského kláštera a okolí severního výběžku naší
republiky. Pro odlehlost bývá neprávem často opomíjen.
Zájezd se koná ve středu dne 21. září 2022.
Přihlášky se zálohou na vstupy 200,- Kč za osobu jsou
přijímány na Obecním úřadu do konce srpna. Odjezd
z Rokytna v 7 hodin.
Po období delší abstinence způsobené koronavirem
a návaznými okolnostmi bychom rádi navázali na bývalé poznávací zájezdy po naší krásné vlasti. Vyzývám proto
osobně, pokud vám to zdraví dovolí a umožňuje – jezděte
a koukejte se na to, co nám zanechali předchozí generace
a po renovačních opravách se skví v plné kráse. Kam se na
nás hrabe cizina.
František Zajíc, Rokytno

které se konalo 15.5.2022 v Holicích, kde se Zuzana Karlíková umístila na 2. místě, Tobas Karlík také na 2. místě a Jiří
Vacek na 1. místě.
V sobotu 7. května se konalo ve Dřítči Dřítečské klání,
kterého se zúčastnilo družstvo mladších žáků z SDH Rokytno
a umístilo se na krásném 8. místě.
Dne 21.5.2022 nás pozvalo SDH Voleč na soutěž pro
mladé hasiče Volečský pohár, kde se družstvo mladších žáků
umístilo na pěkném 3. místě.
Dne 28.5.2022 se v Komárově konal Komárovský dvojboj, kde se naše družstvo mladších žáků umístilo na
6. místě. V tento den proběhlo vyhlášení výsledků za celoroční soutěžení v Okresním kole Hry Plamen. SDH Rokytno
mladší žáci se umístili na 9. místě a starší žáci na 10. místě.
Našim závodníkům co nejsrdečněji gratuluji. Vedoucím
děkuji za to, jak se dětem věnují.
V červnu jsme oslavili 140. výročí od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Rokytně, na kterém děti předvedly
své závodní disciplíny. Všechna družstva, přípravka, mladší
a starší žáci, předvedla svůj hasičský um.

Mladí hasiči
Mladí hasiči se stále pravidelně schází i v letošním
roce. Stále soutěžíme ve hře Plamen, jejíž součástí nejsou
jen účasti na závodech mladých hasičů, ale i volnočasová
aktivita mladých hasičů během roku.
Koncem roku 2021 jsme navštívili vánočně rozsvícenou zahradu v Libišanech, kde nám oči rozzářily vánoční dekorace. Společné zakončení celoroční sezony jsme měli
v Hostinci U Pitrů, kde jsme se sešli na „Hranolkové párty.“
Rok 2022 jsme zahájili plněním odznaků odborností
v Ostřetíně a ve Břehách u Přelouče. Svou hasičskou odbornost splnili na výbornou Anežka Řehounková, Majda Kačenová, Pavlínka a Sabinka Horákovi, Tomáš Formánek, Míša
a Tomáš Shánělovi, Pepa Branda, Tobas Karlík a odbornost
instruktora získala Zuzana Karlíková, která se věnuje mladým hasičům.
Aby mohl kroužek mladých hasičů pracovat, musí být
dospěláci odborně způsobilí. V březnu 2022 proběhl školící
kurz a zakončen byl složením zkoušky. Zkoušku úspěšně složili Milan Horák, Pepa Valenta a Petra Vrbatová.
Kostěnických hrátek se v dubnu zúčastnili naši nejmenší hasiči, Sabinka Horáková, Sabinka Matějková, Rozárka Kačenová, Adélka Šolínová a Tomášek Hypský. Umístili
se na krásném 5 místě.
Dne 10.4. jsme odstartovali 17. ročník závodu Rokytenská míle. Na hřišti za obecním úřadem se závodů zúčastnilo opravdu mnoho družstev. Družstvo mladých hasičů
v kategorii mladších žáků se umístilo na 13. místě a v kategorii starších žáků na 8. místě. Součástí tohoto závodu je
soutěž dorostu, kterého za zúčastnili Zuzana Karlíková, Tobas Karlík a Jiří Vacek. Všichni se umístili ve své kategorii na
krásném 1. místě a postoupili do okresního kola dorostu,

V době jarních prázdnin SDH Rokytno pořádalo příměstský tábor. Táboru se zúčastnilo 40 dětí, 3 vedoucí
a 1 instruktor. Táborové zázemí jsme měli v Hostinci
U Pitrů, kde se o naše bříška vzorně postarali manželé
Flégrovi. Děti rodiče dovezli ráno a odpoledne si je vyzvedli.
Během dne jsme měli naplánované výlety, Fajn park Chlumec nad Cidlinou, návštěvu letecké záchranné služby
v Hradci Králové a ukázky činnosti Městské policie v Hradci
Králové. Táborové téma bylo Rokytenský boyard, tudíž jsme
sbírali soutěžní body a na závěr táboru hledali poklad. Z důvodu špatného počasí jsme poslední noc na hřišti nespali,
což nás velice mrzelo, a proto jsme se rozhodli, že tábor
v roce 2023 bude, po dvou letech, opět celotýdenní, abychom se co nejvíce užili. V tuto chvíli zamlouváme vhodnou
lokalitu. Díky dobrým a srdečným lidem, které máme kolem
sebe, jsme v táborovém týdnu mohli výletit a besedovat.
Moc děkujeme!
Co nejupřímněji a nejsrdečněji bych chtěla poděkovat
dětem, že se hasičině věnují, poté jejich rodičům, protože
jsou ochotni svůj celoroční program přizpůsobit hasičským
závodům. Při závodech nikdy nejde o jednotlivce, ale o týmovou práci. A poděkování patří vedoucím, Milan Horák
a Pepa Valenta jsou hlavními trenéry. Instruktorka Zuzka
Karlíková je úžasným vzorem pro naše nejmenší, dětem se
plně věnuje.
Petra Vrbatová
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Poděkování

Varování obyvatelstva

Na sklonku roku 2019 jsem napsal článek do Rokytenských novin, který vyšel před Vánoci. Jednalo se o náš nešťastný případ, kdy naše rodina byla po udání občana
Rokytna přepadena policií ČR a následně obviněna z výroby
omamné a psychotropní látky, dokonce značného rozsahu.
Byli jsme souzeni, následně odsouzení Okr. soudem v Pardubicích k podmínečnému trestu. Obhajoba nás stála
značné finanční prostředky, které nám docházely. Tehdy
těsně před Vánoci k nám přišla starší paní, občanka
Rokytna, kterou nebudu jmenovat. Přišla o berlích a řekla
že můj článek četla a velmi ji to dojalo, tak nás přišla podpořit. Ušla o berlích kvůli tomu asi kilometr. Na odchodu
nám předala pro ni důchodkyni jistě dost značný obnos na
naši podporu, příspěvek na obhajobu. Přes naše odmítání si
to nedala vymluvit a peníze nám předala. Chtěl bych této
hodné paní zde veřejně poděkovat. Bylo to velmi symbolické, 2 dny před Vánoci. Jako by se zjevil anděl. A pak, že
andělé nejsou . Našli se i jiní lidé z celé ČR, kteří nám posílali peněžní dary na naši obhajobu. Viděli nás v české televizi a mne i v rozhovoru v DV-TV v Praze v Karlíně s p. moderátorem Martinem Veselovským (je možno vyhledat na
Google DV-TV Miroslav Koláčný). I těmto všem dárcům
velmi děkuji. Také nám pomohla p. Ing. Anežka Janatová
z univerzity potravinářské a zemědělské z Prahy svým odborným vyjádřením k soudu. Také p. MUDr. Pavel Kubu
adiktolog. P. doktor mi potvrdil, že naše soudní řízení, výslechy odborné expertízy, staly tento stát statisíce korun.
Takto se vyhazují peníze za nesmysly! Podpořil nás i p. Jindřich Vobořil protidrogový koordinátor při úřadu vlády ČR,
p. Patrik Nacher poslanec, p. Tomáš Vymazal poslanec
a podporu vyjádřil i p. Vít Rakušan současný ministr vnitra
a mnoho dalších. A dobrá věc se podařila. Nevím, jaký byl
úmysl občana Rokytna, který nás udal na policii ČR, ale nepovedlo se. Krajský odvolací soud nás osvobodil v plném
rozsahu. U soudu jsem měl svou „poslední řeč,“ která trvala
zhruba půl hodiny. P. krajská soudkyně mne na konci líčení
požádala, zda bych ji tuto svou poslední řeč mohl dát. P. obhájkyně mi řekla, že z 50 % jsme u soudu vyhráli díky mé poslední řeči. Bojoval jsem za sebe, hlavně za svého syna a celou rodinu proti tomuto absurdnímu a nesmyslnému obvinění. P. St zástupkyně Okr. st. zastupitelství se velmi snažila,
když napsala:
„Jednáním obviněných byl porušen zájem společnosti
na ochraně před zneužíváním omamných a psychotropních látek. Je tedy nezbytné, aby se za své jednání zodpovídali před soudem.“
P. St. zástupkyně se hluboce mýlí. Zájem společnosti je
naopak prokazatelně ten, aby policie a st. zastupitelství naprosto bezdůvodně nepronásledovalo a neničilo život starším nemocným občanům, kteří se chtěli léčit léčivou rostlinou, nikomu neuškodili, žádný zločin nespáchali a s drogami nemají nic společného! Zájem společnosti je naopak
v tom, aby st. zastupitelství stíhalo skutečné zločince, kteří
jsou pro společnost nebezpeční.
Prožil jsem 2,5 roku trápení bezesných nocí studováním mnoha zákonů, mezinárodních smluv, paragrafů, a nakonec spravedlnost zvítězila. Možná jsem tomu, kdo nás
v naší obci udal zkazil radost.
Miroslav Koláčný , Rokytno

Jak budeme varováni v případě vzniku
mimořádné události?
VAROVNÝ SIGNÁL
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události většího
rozsahu (povodeň, únik nebezpečné látky) je obyvatelstvo
varováno prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ
VÝSTRAHA“. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140
sekund a může zaznít až třikrát po sobě v tříminutových
intervalech. Po zaznění varovného signálu následuje tísňová
informace, která poskytne obyvatelům podrobnosti
o mimořádné události a opatřeních k ochraně obyvatelstva.
Ověřování provozuschopnosti systému varování se provádí
zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin
akustickou zkouškou koncových prvků varování
nepřerušovaným tónem sirén.

•
•
•
•
•
•
•
•

OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI OHROŽENÍ:
nepanikařte;
nešiřte poplašné zprávy;
informace získávejte z oficiálních zdrojů;
zbytečně netelefonujte – blokujete tím linku
někomu, kdo je v ohrožení života;
varujte ostatní ohrožené osoby – sousedy;
pomáhejte starým, nemocným a nemohoucím
lidem;
uposlechněte pokyny odpovědných orgánů;
uposlechněte pokyn k evakuaci.

Telefonní čísla tísňového volání:

Jestliže je potřeba u zásahu více složek nebo si
nevzpomenete na konkrétní tísňové číslo, volejte
jednotné evropské číslo tísňového volání 112.
Při oznámení mimořádné události sdělte příslušnému
operačnímu středisku:
vaše jméno;
odkud voláte;
co se stalo;
kde se to stalo;
počet zraněných osob.
Nikdy nezavěšujte jako první.
ZDROJ Ministerstvo vnitra
– generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
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Dětská čtenářská výzva 2022

Plánované akce
02.09.2022
17.09.2022
20.09.2022
21.09.2022
17.10.2022
20.10.2022

Knižní výzva pro všechny dětské čtenáře ve věku 0 - 15 let.
Zapojte se, zdolejte výzvu a odměna bude vaše. Čtenářská
výzva je vyhlášena od 1.9.2022.

Slavnostní otevření Discgolfového parku
Sběr železného šrotu v Rokytně
Vědomostní kvíz
Výlet do Broumova
Nebezpečný odpad
Velkoobjemný odpad

Milí čtenáři, přečtěte 3 knihy z rokytenské knihovny
na vybraná témata do konce roku 2022.
1) Kniha, v níž je hlavní postavou zvířátko
2) Kniha, v níž se vyskytují pohádkové bytosti
3) Kniha sepsaná českým spisovatelem, spisovatelkou

Knihovna

Staňte se „SUPER čtenářem“!
Léto ještě nekončí, a proto je stále dost příležitostí sáhnout
po zajímavé knize a nechat se vtáhnout do jejího děje.
Tento měsíc jsme si udělali radost a rozšířili nabídku o nové
tituly, ať už ze žánru romantiky, napětí či různých poutavých
příběhů. Určitě zaujmou každého čtenáře.

Nebojte se zeptat knihovnice a ona vám vždy ráda pomůže
vybrat tu pravou knihu!

Knihovna je v budově Rokytno čp. 146 a je otevřena každé
pondělí od 16.30 do 19.30 hodin.

Pozvánka na výlet do Broumova

Tímto mezi nás zveme i nové čtenáře každého věku.
Těší se na Vás obsluha knihovny.
knihovnice Tereza Macháčková

Dne 12.9.2022 bude knihovna uzavřena
z důvodu dovolené.

Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO 274178 , vychází jako občasník, číslo září 3/2022 vyšlo 30.8.2022
registrační číslo MK ČR E 11467
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