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Takto podle pamětníků  (kteří vedli ruku pana Jiřího Trnky) vypadala „cihelna“ v Rokytně  v době, kdy byla v roce 1948 
připravena k plnému provozu . Další se dočtete v článku „Ohlédnutí za historií“. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Zastupitelstvo obce Rokytno se za období od června    

do září 2011 sešlo 1 x  a   rada obce 6 x 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 4//2011 

ze dne 7.9. 2011 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady 
za poslední období.    
  

2,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje „Rozpočtovou 
změnu č.4/2011 k 7.9. 2011“  
Příjmy celkem: 70.000,- Kč   Výdaje celkem: 70.000,- Kč  
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje dělení  pozemku 
parc.čísla 127/31 v k.ú. Rokytno geometrickým  plánem  
(část zaplocené cesty dle návrhu)   pro budoucí prodej 
paní BK. Geometrický plán hradí budoucí nabyvatel.  
Cena je stanovena  na 35,- Kč/m2.  
 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje dělení  pozemku 
parc.čísla 1076/3 v k.ú. Rokytno  (Drahoš) 
geometrickým  plánem    dle návrhu č. 1   
         

5, Obecní zastupitelstvo doporučuje zapracovat           
do nového územního plánu požadavek pana JK a 
zahrnout pozemek parcelního čísla 15/1 v k.ú. 
Bohumileč do územního plánu pro  výstavbu rodinných 
domků.   

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
    a,  změnu zřizovací listiny pro „Základní školu a  
Mateřskou školu  Rokytno, okres Pardubice. 
     b. použití peněz z rezervního fondu na nákup PC 
techniky pro potřeby školy. 
     c. účelovou dotaci ve výši 15.300,- Kč na úhradu 
roční údržby podlahové krytiny v tělocvičně.  
    

7,   Obecní zastupitelstvo  schvaluje aktualizaci     
„Programu  obnovy venkova“ dle přílohy č.1. 
 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  vklad pozemků  dle 
geometrického plánu pod společnou  čistírnou 
odpadních vod do „Svazku obcí Rokytno-Chvojenec“. 
 

9,    Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy  
o zřízení věcného   břemene č.IV-  12- 2008147/VB/1“  
na pozemky parcelních   čísel  127/3, 127/87,127/43  
v k.ú. Rokytno  pro   společnost  ČEZ  Distribuce,a.s. 
IČ:24729035  
 

10, Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce Josefa  
Kubizňáka jednáním s Českou spořitelnou a.s., pobočka   
Pardubice o nabídce na refinancování úvěru                
na kanalizaci Rokytno, který je veden u Komerční  banky 
a.s.   
 

11, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí PROTOKOL 
č.1092/11/665 o kontrole pojistného a plnění   úkolů 
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění 
provedené 29.8.2011  
        

12, Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti         
o dotaci z POV Pardubického kraje na výměnu  oken      
u budovy čp. 59 – hospoda v Bohumilči.    
 
 
 

Sběr nebezpečných odpadů 
 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  

          v  pondělí   17. října      2011 
 

 Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: 
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 před obecním úřadem 

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

Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 

vyřazená elektronika (televizory), chladničky, autobaterie, 

nerozbité zářivky, vyjeté oleje, olejové filtry, suché  články 

(baterie), zbytky nátěrových hmot , léky, teploměry. 

Tyto  odpady se vybírají pouze od občanů,               

 ne od podnikajících fyzických a právnických osob. 
 
 

Výzva ČEZ 

pro majitele a uživatele pozemků 
 
 
 

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, . 

dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a 

jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.  

V TERMÍNU OD 1. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU. 
 

Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, 

zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a 

snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., 

energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. 
 

Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby: 

nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla 

alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m u izolovaného  vedení od 

ovocných stromů a  0,3 m u izolovaného vedení od lesních a 

ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku 

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně 

odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s. r. o.  

 

 
Pozvánka 

 
Kulturní komise Vás zve již nyní /další 
Rokytenské noviny vyjdou až později/ na - 
Adventní sobotu spojenou s Mikulášskou 

nadílkou, která bude probíhat 
3.12.2011 od 13°° hodin 

v sále Hospody U Pitrů. Připravujeme pro 
Vás spoustu materiálů, ozdůbek a přízdob 
na  výrobu vánočních  dekorací.  Některé 
budou zdarma, některé si zde budete moci 
zakoupit.   Jako  na  minulých   akcích, 
připravujeme  pro  děti možnost  výroby 
tradičních ozdob, zdobení   perníčků  a 
další.  Nakonec  přijde Mikuláš, čert a 
anděl s nadílkou.                                                                                                                  
   Těšíme se, že se všichni sejdeme  a 
naladíme sebe i náš domov do předvánoční 
atmosféry.   
            Za kulturní komisi  Jana Zajícová                                                                                 

 

O  čem se jednalo 



 

                                                  

                                                ( Tyto příspěvky nejsou upravovány) 
 

Klub důchodců Rokytno 
 
Vážení a milí přátelé. 
Doba chvátá, události se vrší a máme tu opět nový 
podzim se zimou v závěsu. Při úklidu a přeřazování 
v knihovně jsem znovu objevil krásnou knížku od pana 
Josefa Fouska: „Dobré jitro, člověče“ a z ní jsem pro vás 
vybral jeden z přemnohých fejetonů,  cituji:  
 
 

Seniorské zamyšlení. 
Slovo senior vyznívá téměř cizokrajně. My v Česku 
říkáme důchodce neboli penzista. Uplynulé roky, prožité 
šťastně, ve starostech, v lásce, se smůlou i štěstím, 
s nadějí, s nemoci, v měnících se režimem, a pokaždé 
s obavami. 
Jistota ke slovu život nepatří. Možná, že bychom byli 
s jistotou nešťastni, ačkoli po ní kolikráte toužíme. 
Pomyslná jistota člověka uspává, zastavuje a místo 
toho, abychom se dávali člověčí cestou plnou výmolů, 
krásných zážitků, proher i výher, utápěli bychom se 
v zápecní jistotě. Jednou jsi dole, jednou nahoře… píseň 
pánů Voskovce a Wericha nelhala a nelže. Snad jen 
v tom, že mnozí z nás jsou jen pořád dole a k výšinám 
se  nedostanou. To neznamená, že to místo nahoře 
oplývá štěstím. Jdeme tou krátkou cestou k horizontu a 
zdá se nám, že hodiny běží rychleji a rychleji. Přibývá 
chorob, ubývá přátel, přibývá holí, ubývá dálek a my 
nestačíme chápat záplavu nových, prý moderních věcí – 
počítače, cizojazyčné názvy – rodná řeč je plná 
nepochopitelných slov, mění se ulice, politika, jen člověk 
stárne stejně rychle a trvale. Nebědovat. 
Berme to s nadhledem. To co nám nyní slouží a plní 
nám mysl, čeká každého, kdo přijde po nás a nyní nás 
míjí svižným krokem. Je smutně legrační nadávat        
na zkaženou mládež. Vše co tu užívá je dílem minulých 
generací, tedy i nás. Přejme dětem a vnukům                 
(i pravnukům), aby měli dobrý život, aby se nevzdávali 
na té cestě, která je vždy podobná té předešlé. 
Chovejme se tak, aby na nás nevzpomínali jako           
na žlučovité škarohlídy, nerudné dědky a babky.          
My máme vrásky, zkušenosti, leccos nás trápí, ale naše 
srdce jsou mladá ( někdy i po opravě ). Jen mysl nám 
stárne a zapomínáme, jací jsme byli. Káráním, 
neustálým rádcovstvím, spíláním, zdůrazňováním,       
že my jsme byli lepší, ušlechtilejší, morálnější…. 
Nelžeme si! V každé době se musí člověk trochu 
schovávat do své soukromé ulity. Nejsem jiný. Občas 
zapomenu na rozum a rozčiluji se, radím, poučuji          
ve snaze pomoci svým dětem. Vím, že jsme kolikráte 
nevlídní a zaujatí z lásky k těm, které milujeme, ale v té 
chvíli si uvědomím, že je to také z důvodů bezmoci 
zastavit neúprosný čas. Je to hořkost nad neúprosným 
koncem mládí a ztrátou sil. 
Nemoci se k nám s příchodem podzimu stěhují,            
na náladě nám nepřidávají. Nejtěžší je být přísný, ale 
spravedlivý. Nehledat jen špatnost ve všem a v každém. 
Snažit se nalézt příčinu. Pokoušet se dívat na okolní 
svět jako na divadlo, kde už nehrajeme hlavní roli. 
Pokaždé, když podlehnu emocím a barvím svá kázání 
chmurnou barvou, vzpomenu si, co čeká mladou 
generaci v budoucnosti, držím oba palce , aby je čekalo 
jenom to lepší. Buďme na sebe vlídní. Pomáhejme a 

neubližujme. Kyselé okurky jsou dobré na kocovinu. Ale 
když je kyselý člověk, kocovina trvá ( a někdy i ubližuje). 
 
 

       Nevím, jak Vám, ale mně promluvil pan Fousek 
z duše. Snad to bude asi tím, že jsme stejně staří. A tak 
Vám popřeji i pro letošek na podzim trochu těch 
Svatováclavských časů, odolnost vůči neduhům: 
chřipkám, angínám a tak pod. pevné zdraví a trochu 
toho štěstí. Vždyť jen štěstí můžeme rozdávat, i když ho 
sami nemáme. Tak rozdávejte a buďte v pohodě. 

František Zajíc 

 

Ohlédnutí za historií 

Cihelna 
Za podnikáním – pokračování 
 

Největším zaměstnavatelem v naší obci ve  20 -  30 
letech 19.stol. byl pan Fr. Krátký a jeho cihelna, čp.99. 
Ta vyráběla pálené cihly a drenážní trubky. 
 Výhodou tohoto podnikání byl dobrý materiál a to 
vhodný jíl a dobrý sypký písek ihned vedle. Potřebná 
voda byla i v tomto místě k dostání. Vzhledem k tomu, 
že cihelna nebyla elektrifikována, musela být energie 
k výrobě opatřována jiným způsobem. A to stabilním 
naftovým motorem, který dodával pohybovou energii 
celé výrobě.  Motor byl jednoválcový s velkým 
setrvačníkem o průměru cca 150 cm. Mohutný 
setrvačník vyrovnával chod motoru a pomocí transmisí 
byla kinetická energie rozváděna na    
- mísení a úpravu materiálu / jíl, písek, voda / 
- vyvezení materiálu do míchačky / v poschodí / a 
- tváření a dělení materiálu na jednotlivé  výrobky /cihly, 
drenážky/. 
Výrobky byly od tvářecího stroje ručně překládány       
na vozíky a po kolejničkách vyváženy na předsušení 
pod jednoduché přístřešky. 
Po předsušení byly odváženy do pece. Zde byly křížově 
složeny tak, aby oheň mohl postupovat pecí ke komínu. 
Po vypálení a částečném schlazení byly cihly vyváženy 
a rovnány po 250 kusech do obvyklých sloupců. 
Vypalovací pec byla klenutá /výška 4-5 m, šíře 7-8 m, 
délka asi 30 m/ a krytá jednoduchou stříškou Ve stropě 
pece byly zvláštní přikládací kovové zděře. Jimi se 
přikládalo drobné uhlí do míst, kde právě hořel oheň. 
Tak se postupovalo od zazděného vchodu až               
ke komínu. Ten byl vysoký asi 25 -30 m a dosud je znát 
jeho základ. 
Velké množství namáhavé ruční práce ,ale dávalo 
obživu /dle ročního období/ 6 až 12 dělníkům. 
První zmínka o existenci cihelny pochází z roku 1891 a 
další pak z roku 1905, kdy už docházelo k výrobě 
pálených cihel. 
Začátek konce cihelny v Rokytně nastal v roce 1948 , 
kdy původní majitel nestačil splácet půjčky , které si vzal 
na rozsáhlou rekonstrukci. Dne 23.6.1948 se konala 
dražba. K cihelně čp.99, s veškerým příslušenstvím, 
bylo příklepem uděleno právo vlastnické  paní Marii 
Kábrtové z Pardubic (potomci p. Kábrtové cihelnu vlastní 
doposud). Poslední tečkou bylo rozhodnutí ONV 
v Holicích ze dne 26.12.1951 o zrušení cihelny 
v Rokytně. Potom už měly události rychlý spád. Stavby 
byly rozebrány a strojové vybavení odvezeno částečně 
do ostatních cihelen a částečně do šrotu.Úplně poslední 
tečkou byl odstřel komína, který se příliš nepovedl a 
střílelo se dvakrát. 

Zdeněk Beran 



 MLADÍ HASIČI 
 
V září jsme opět začali s našimi nejmenšími                    
s hasičinou. Opět se scházíme v hojném počtu každé 
úterý a po domluvě i v určený pátek. Jsme zase o rok 
starší, tudíž moudřejší, hodnější a šikovnější. Myslím i 
cílevědomější. Děti trénuji s Karlem Kučerovým,            
za pomoci našich kluků, velkých hasičů. Plán práce       
na rok 2011-2012 je obdobný jako každý rok - soutěž 
Pardubická liga, budeme malovat obrázky do soutěže 
PO očima dětí, trénovat v tělocvičně a stále opakovat a 
opakovat, uzle, topografické značky, zdravovědu...       
Za odměnu podnikneme nějaký výlet, ale to už bude 
překvapením. Chtěla bych poděkovat rodičům, všem, 
kteří mě pomáhají ať už během kroužků, nebo i na 
závodech, ten,kdo s námi jel ví, že není jednoduché děti 
udržet celý den v pozornosti, v klidu. Všem nám přeji 
pevné zdraví a další chuť a sílu věnovat se hasičině. 
Není důležité vyhrávat, ale s chutí se zúčastnit a soutěž 
si užít, což si myslím se nám daří. 

Petra Vrbatová st. 

 

                                           

Pardubická liga - soutěž v Rokytně.  
 
 

Ráda bych se zmínila o soutěži, kterou si vzali pod křídla 
naši hoši, naši hasiči. Když se zmínili o pořádání této 
soutěže u nás, já osobně jsem neváhala ani minutu. 
Když chtěli mít chod soutěže i s občerstvením ve vlastní 
režii, souhlasila jsem. Věděla jsem, že jim budeme 
muset pomoci, ale věřila jsem jim, nám. Byly dvě 
možnosti jak to dopadne, dobře a nebo špatně. 
Vzhledem k tomu, že se k organizaci postavili čelem a 
dostatečně včas. Zkušenosti získali i při samotných 
závodech, kam jezdili soutěžit, a protože jsou opravdu 
zodpovědní, výsledek všichni známe. U rybníka máme 
opravdu krásný areál, počasí nám dalo to nejlepší, co 
mohlo a účast byla také hojná. Ráda bych poděkovala 
všem sponzorům, obecnímu úřadu, mysliveckému 
sdružení a hlavně všem, kteří se zapojili do příprav a 
samotné soutěže, v čele s Milanem Kamenickým. 
Myslím, že je hezké, když je ve vesnici vidět život, a 
proto si važme akcí, které jsou připraveny a užívejme si 
je. I v naší obci se píše kronika, a proto buďme i my 
aktéry dění, ať má pan kronikář stále co psát. 
                                                            Petra Vrbatová st. 

 
 
 
 

HC ROKYTNO    
 
 
Hokejový klub  Rokytno bude v sezoně 2011/12 hrát 
hokej na ZS v Třebechovicích. 
Bližší informace budou na stránkách obce  Rokytno 
www.rokytno.eu – HC Rokytno , kde bude zveřejněn        
i rozpis zápasů, který zatím neznáme.                                                       

                                                                   Václav Leder 

 
Soutěžní výsledky družstva dospělých 

 
Sezóna nám pomalu končí, čeká nás už jen poslední 
závod v letošním kalendářním roce v Letohradu tzv. 
„Ligové dozvuky“. Letošní sezónu bych hodnotil jako 
úspěšnou. Zúčastnili jsme se 19-ti závodů,  z toho jsme 
byli 5 x na bedně. Objeli jsme všechna kola Pardubické 
ligy, kde jsme celkově skončili na 4. místě.  Dále jsme 
byli na 4 kolech Východočeské hasičské ligy, kde se 
vůbec nedařilo. O prázdninách, když měly ligy pauzu,  
jsme byli na dvou pohárových soutěžích.   
 Oproti minulému roku jsme se zlepšili výrazně. Vloni 
jsme se nemohli dostat pod 20 sekund. Zato letos jsme 
stabilně dávali časy  kolem 19 vteřin, dokonce 
v Čeperce dali 17,87. Bylo i pár dalších náznaků 
sedmnáctkového času, jako ve Slepoticích, kde            
na jednom terči bylo 17,92,  dokonce v Srchu bylo 
17,57. Bohužel se počítá pomalejší terč a tudíž z toho 
byly horší časy. Během sezóny, přišlo jako v loni jedno 
zranění takže se hejbalo sestavou. V letošním roce jsme 
zapojili do týmu novou tvář, která podávala kvalitní 
výkony.  
Poslední zářijovou neděli jsme pořádali Rokytně  
závěrečné kolo Pardubické ligy. Sjelo se 13 družstev 
mužů a 8 družstev žen. Nejdříve  v 10 hodin začalo kolo 
hodnocené do ligy. První jsme nastoupili my.               
Po uklouznutí strojníka, který si rozhodil spoje, jsme dali 
čas 19,00. Dlouhou dobu nás nikdo nepřekonal. Čekalo 
se na 3 útoky, které mohly zahýbat s umístěním            
na předních příčkách závodu. Jako první z trojice šla   
na řadu Čeperka, která to tam napálila co to šlo a 
výsledný čas byl 17,98. Po nich šly dva týmy které 
bojovaly o 1.místo celkově. Nejprve šla Rohovládová 
Bělá, která po fatálním prostřiku, dala čas 19,09 po nich 
šly Kunětice, které si mohly pojistit vítězství. Bohužel   
po chybě na stroji se obávali do konce závodu, jestli jim 
to vyjde. Naštěstí pro ně se mezi Kunětice a 
Rohovládovou Bělou nikdo nedostal a Kunětice vyhrály 
ligu. Družstvu Rokytna zůstalo v domácím závodě 
2.místo. U žen takové boje nebyly, Kunětice s velkým 
náskokem bodů vyhrály ligu. Závod v Rokytně vyhrály 
ženy ze Slepotic.  Ženy z Rokytna v letošní sezóně 
nezávodí.  Po lize se běželo o vavříny. První byli kluci 
z Čeperky. 
     Závod dopadl parádně. Všichni účastníci odjížděli 
nadšení, tak snad za rok repete. Tímto článkem bych 
chtěl poděkovat všem, co se podíleli na pořádání 
soutěže. Ať už sponzorským darem a nebo pomocí       
na chodu závodu, bez nich by to nešlo. 
Předsevzetí do příští sezóny. Hlavně bez zranění a více 
sedmnáctek. 

Zbyněk Richter 
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