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    Příjemné prožití vánočních svátků,  hodně štěstí , zdraví, a  úspěchů v novém roce    

                                                                                           přeje                                                          

                                                                                                    Obecní úřad  Rokytno    

 
  



 
     
Upřímně děkuji těm, kteří byli aktivně volit 
v letošních komunálních volbách a vyjádřili tím 
svůj názor, koho chtějí ve vedení obce na další 
volební období. Zvolení zastupitelé, kteří Vaši 
podporu získali, si uvědomují, jak velký 
závazek vůči Vám mají. 
Letošní rok po celé republice probíhaly oslavy 
100. letého výročí vzniku Československé 
republiky. K tomuto výročí byly v našich obcích 
vysázeny lípy, stromy, které se staly národním 
symbolem již od roku 1848. V Drahoši u č.p.14, 
v Bohumilči u křížku, v Rokytně na návsi a 
v Zástavě u „Domečku“. Lípy budou označeny 
pamětní deskou. 
Je pro mě velice důležité, abychom se scházeli. 
V posledních měsících jsme měli dvě 
příležitosti. Svatomartinský lampionový průvod 
a Peklo na hřišti za obecním úřadem v Rokytně. 
Děkuji Vám všem, kteří jste se zúčastnili a 
všem, kteří tyto akce připravili. Děkuji      
p. Martinu Lorencovi a f. Maxsvitant s.r.o., 
kteří nás podpořili finančně a p. Jiřímu 
Macháčkovi, který věnoval Pekelné adventní 
kalendáře. Již nyní se těším na další společná 
setkání. 
Vážím si spolupráce s Městskou policii  
Sezemice. Kdykoliv potřebuji pomoci, ohledně 
dění v našich obcích, vždy mě jsou ochotně 
nápomocni. Děkuji. 
A jedna prosba k nám všem, řidičům.          
Již několikrát jsem byla upozorněna našimi 
občany, že by bylo vhodné omezit rychlost na 
komunikacích v našich obcích. Omezení rychlosti 
na komunikacích je velký úřednický maraton a 
značka nás nezpomalí. Buďme ohleduplní a 
opatrní jak sobě, tak k ostatním! Život máme 
jen jeden. 
V tomto čase vánočním Vám všem přeji klidné 
prožití svátků vánočních, v novém roce 
především pevné zdraví, štěstí, pozitivní mysl 
a úsměv na tváři. 
                              Vrbatová Petra 
 
 

 
 
 
 

Výpis usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce Rokytno 9/2018 

konaného dne 26. 9. 2018 
 

1.  Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

2.  Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu p. M. Tučkovou a p. M. Pospíšila . 

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

4.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hospodaření obce k 31. 8. 2018.  

5.  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 7/2018 k 26. 9. 2018.              
Příjmy celkem:       240 000,- Kč. 
Výdaje celkem:       240 000,- Kč.    

   Saldo hospodaření:       0,- Kč.            
   Financování:             0,- Kč.                                            

6.  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 8/2018 k 26. 9. 2018.              

   Příjmy celkem:                60 000,- Kč. 
   Výdaje celkem:                60 000,- Kč.    
   Saldo hospodaření:                 0,- Kč.            
   Financování:                       0,- Kč.     
7.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 

finančního výboru, p. J. Malík a zprávu 
kontrolního výboru, p. H. Procházková. 

8.  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek 
č.1 k nájemní smlouvě č.1-0035-001-
02/VM/17/052“, mezi Obcí Rokytno a ŘSD ČR. 
Záměr splňuje podmínky § 39 zákona  128/2000 
Sb.Vyvěšeno: 13. 7. 2018  Sejmuto: 28. 7. 
2018. 

9.  Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup  
pozemku p.č.1265/8 v k.ú.Rokytno, o výměře  
383 m2, za cenu 500,-Kč za m2, celková kupní 
cena je 191 500,- Kč. Prodávajícím je 
V.Ježek.  Pozemek p.č. 1265/8 v k.ú.Rokytno 
vznikl  z pozemku p.č. 1265/1  dle 
geometrického plánu vypracovaného f. Geovap, 
spol.s.r.o., číslo 718-107/2018. Správní 
poplatek (návrh na vklad) a geometrický plán 
zaplatí kupující.        

10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Žádosti o prodej pozemku“, žádost si podali   
ŠJ a R J a J a JČ. Jedná se o pozemek 
p.č.412/29  o výměře 415 m2  v k.ú. 
Bohumileč, který je dlouhodobě zaplocen a 
doposud byl užíván majiteli domu Zástava čp. 
3,Újezd u Sezemic. Po vzájemné dohodě všech 
majitelů domu bude pozemek, oproti žádosti, 
prodán za 605,-Kč za m2  (500,-Kč + 105,- Kč 
DPH). 

11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Žádost o prodej pozemku“, žádost si podali 
J a MR. Jedná se o část pozemku p.č.127/31  
v k.ú. Rokytno. Obecní zastupitelstvo 
nesouhlasí s dělením a budoucím prodejem 
části pozemku p. č. 127/31  v k. ú. Rokytno.            

12. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej 
pozemku p.č. 1221/2 (výměra 168 m2 ),  v k.ú. 
Rokytno, který  vznikl dle geom. plánu č. 
171/2018, vypracovaného firmou GEOVAP,   
spol.s.r.o., žádost podal  LH.  

13. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o 
dílo“, s firmou AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec 
s.r.o., IČO 25 96 62 51.  

14. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Výkaz 
Městské policie Sezemice“, za II. čtvrtletí  
roku 2018.                           

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

16. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí obsah 
Rokytenských novin, září 2018.  

17. Obecní zastupitelstvo jmenuje zástupce do 
Školské rady Zš a Mš Rokytno, okres 
Pardubice, p. M.  Nikolínkovou a p. M. 
Tučkovou.  

18. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Inženýrsko geologický a hydrogeologický 
průzkum - Vodní plocha Zástava“.      

19. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání 
Žádosti do Programu rozvoje venkova 
Pardubického kraje, realizace v roce 2019. 
Dotační titul 4 - Výstavba, rekonstrukce a 
oprava místních  komunikací, chodníků, 
parkovišť a odstavných ploch. 

Slovo starostky 

O čem se jednalo 



20. Obecní zastupitelstvo souhlasí s „Dodatkem 
č.2. k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2016“, 
ohledně podmínek užívání provozovny, 
Bohumileč č.p.59.  

21. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí podání 
Žádosti Svazku obcí Loučná do Programu 
rozvoje venkova Pardubického kraje, 
realizace v roce 2019. Jedná se o vybudování 
dětského hřiště v místní části Drahoš. 

22. Obecní zastupitelstvo souhlasí s vložením 
infrastrukturního majetku, který je ve 
vlastnictví obce Rokytno, do základního 
kapitálu společnosti Vodovody a Kanalizace 
Pardubice a.s.  

23. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
nefunkční odvodnění sklepa Hospody U Pitrů 
v Rokytně.  

24. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že 
budova č.p.101 (prodejna smíšeného zboží), 
je  postavena na obecním pozemku p.č. st. 
112/1 v k.ú. Rokytno o výměře 435 m2. 
Doporučeno na jednání OZ. 

25. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, 
opakované stížnosti občanů obce Rokytno, 
ohledně hlučnosti a nepořádku na pozemku 
p.č.691/55 v k. ú. Rokytno. Majitel pozemku 
byl vyzván k  odplocení zaploceného obecního 
pozemku p.č.687 v k.ú. Rokytno a jeho 
vyklizení a předání majiteli.  

26. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, 
základní rozdíl mezi JSDH a SDH.  

      JSDH - „Jednotka  sboru dobrovolných 
hasičů“, tuto organizaci zřizuje obec jako 
svou organizační složku obce. JSDH nemá  
právní subjektivitu, tudíž nemá IČO a její 
rozpočet je součástí rozpočtu obce, která ji 
zřizuje. V případě, že by obec JSDH zřízenou 
neměla, musela by mít smlouvu s jinou Obcí, 
která má zřízenu JSDH a na provoz z obecního 
rozpočtu, na základě smlouvy, přispívat.  

      SDH -„Sbor dobrovolných hasičů obce“, je 
občanské sdružení, má právní subjektivitu, 
vlastní IČO, obec a kraj poskytují příspěvek 
na činnost. Činnost v jednotce sboru 
dobrovolných hasičů obce vykonávají  členové 
na základě dobrovolnosti. Během posledních 4 
let členové  SDH Rokytno veškerou svou 
činnost a pomoc obecnímu úřadu vykonávali ve 
svém volném čase, bez nároku na odměnu.  

 
 

Výpis usnesení ze zasedání 
 zastupitelstva obce Rokytno 10/2018                                                 

konaného dne 2. 11. 2018 
 

1.    

1.  Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. V. 
Blažek a p. J. Fousek. Jiný návrh nebyl. 

2.  Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

3.  Obecní zastupitelstvo schvaluje tajný 
způsob volby starosty, místostarosty, členů 
rady,  předsedy  finančního  výboru  a  
předsedy kontrolního výboru. Hlasy budou 
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány 
do připravené hlasovací urny, následně budou 
spočítány členy sčítací komise.  

4.  A. Obecní zastupitelstvo volí do funkce    
       uvolněnou starostku Petru Vrbatovou. 
    B. Obecní zastupitelstvo volí do funkce     

      neuvolněného místostarostu Jiřího Fouska.  
5. Obecní zastupitelstvo volí členy rady obce 

Rokytno Václava Blažka, Radka Hubače a 
Václava Petráska. 

6. A. Obecní zastupitelstvo volí předsedou 
finančního výboru Jiřího Macháčka. 

    B. Obecní zastupitelstvo volí členy 
finančního výboru Aleše Ledera a Václava 
Ledera. 

7. A.  Obecní zastupitelstvo volí předsedou 
kontrolního výboru Jiřího Malíka. 

    B.  Obecní zastupitelstvo volí členy 
kontrolního výboru Radka Buldru a Hanu 
Procházkovou.  

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje měsíční 
odměny neuvolněným zastupitelům ve výši: 

      Zastupitel:                  450,- Kč. 
      Předseda kontrolního výboru: 900,- Kč. 
      Člen kontrolního výboru:     600,- Kč. 
      Předseda finančního výboru:  900,- Kč. 
      Člen finančního výboru:      600,- Kč. 
      Člen rady:                  1550,- Kč. 
      Místostarosta:             10530,- Kč. 
      Uvolněný starosta má odměnu z nařízení     
      vlády č.318/2018 sb. Odměny budou      
      vypláceny od 3.11.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výpis usnesení ze zasedání 
 zastupitelstva obce Rokytno 11/2018                                                 

konaného dne 22. 11. 2018 
 

1.  Upravený program zasedání zastupitelstva 
byl schválen. 

2.  Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu p. A. Ledera a p. H. Zbudilovou. 

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

4.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hospodaření obce k 31.10.2018 a hospodaření 
obce Rokytno za roky 2014-2018. 

5.  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu  
o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického   
kraje na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky SDH 
obce pro rok 2018“.  Účelová dotace na 
pořízení  radiostanic se poskytuje do výše 
70% ze skutečných celkových nákladů, 
maximálně však 17500,-Kč. 

6.  Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční 
dar dle „Darovací smlouvy“ pro SH ČMS - 
Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, kde 
předmětem smlouvy je finanční dar, ve výši 
12 400,-Kč, za sběr železného šrotu. 

7.  Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční 
dar dle „Darovací smlouvy“ od EOP ,a.s. se 
sídlem Opatovice nad Labem,53213 Pardubice 
2, kde předmětem smlouvy je finanční dar 
pro Obec Rokytno, ve výši 60 000,-Kč. Dar 
bude použit na podporu dětí a mládeže 
v obci Rokytno, místní části Zástava. 

8. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek 
č.1 ke smlouvě o dílo-Přístavba objektu 
č.p.146 Rokytno-2a Nová sedlová střecha“. 
Předmětem Dodatku č.1 je změna termínu 
dokončení díla. 
B. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek 
č.2 ke smlouvě o dílo-Přístavba objektu 



č.p.146  Rokytno-2a  Nová sedlová střecha“. 
Předmětem Dodatku č.2 jsou práce a dodávky 
uvedené v rámci podání nabídky 
v Doplňujících informacích (chybějící 
v podkladu nabídky) a vícepráce,  práce, 
které jsou z další etapy výstavby a bylo je 
nutné provést nyní. 

9. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č.9/2018 k 22.11.2018.              

       Příjmy celkem:    102 900,- Kč. 
       Výdaje celkem:    102 900,- Kč.    
       Saldo hospodaření:      0,- Kč.            
       Financování:            0,- Kč.                                            
   B. Obecní   zastupitelstvo      schvaluje 

navýšení  příspěvku  na provoz  na rok 2018 
pro  příspěvkovou organizaci Základní škola 
a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice     
o 60682,-Kč.                                            

   C. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  
finanční dar,  od  firmy Maxsvitant s.r.o., 
ve výši 3000,-Kč a finanční dar od p. 
Martina Lorence ve výši 10000,-Kč.  

10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Žádost o dotaci na rozvoj odborné domácí 
hospicové péče“. Doporučeno na zasedání OZ 
v prosinci 2018. 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu 
o podmínkách provedení stavby“. Jedná se   
o výstavbu chodníků podél II/298 
v centrální části obce Rokytno, která se 
v souladu s projektovou  dokumentací dotkne 
nemovité věci, vlastníka Pardubického 
kraje, se sídlem  Komenského nám.  125, 
53211 Pardubice. Číslo smlouvy 
S/OM/3222/18/PPS /MS.              

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu 
o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č.IP-12-009715/VB/01, Rokytno,  p.č.134/10-
Vrbatová-nn, knn“,  na základě Smlouvy     
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene č.IP-12-2009715/VB/1, 
schválené na zasedání OZ dne  26.4.2018.   

13. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
schválenou a zaevidovanou Územní studii 
„Rokytno- lokalitaZ33b“, která je podkladem 
pro rozhodování v tomto území.                                         

14. Obecní zastupitelstvo jmenuje zástupce   
do Školské rady Zš a Mš Rokytno, okres  
Pardubice, p. V. Blažka a p. J. Fouska.                                      

15. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
výkaz hodin v období III. čtvrtletí roku 
2018. Starostka informovala o velice dobré 
spolupráci s MP Sezemice. 

16. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rokytno-
oznámení o zahájení řízení a úvodní 
jednání, které proběhne 28.11.2018 
v hostinci U Pitrů v Rokytně. 

17. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se 
„Smlouvou o výpůjčce“, kterou předložil   
p. L. H, ohledně domény www.rokytno.cz.        

18. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku p.č. 1221/2 (výměra 168 m2),  
v k.ú. Rokytno, který vznikl dle geom. 
plánu č. 171/2018, vypracovaného firmou 
GEOVAP, spol.s.r.o., žádost podal  p. L. H.  

    B. Obecní zastupitelstvo schvaluje, že 
zastavěný obecní pozemek p.č.1221/1 v k.ú. 
Rokytno,  který vznikl dle geom. plánu č. 
171/2018, vypracovaného firmou GEOVAP, bude 

prodán za cenu 500,-Kč za m2, ostatní 
nezastavěný pozemek za cenu 100,-Kč za m2, 
vše včetně příslušné DPH. Geometrický plán, 
na vyměření zastavěného pozemku, bude 
vypracován geodetem, kterého pozve a 
zaplatí p. L.H. Vybudování nového plotu 
bude provedeno, až bude majitelem  pozemku 
p.č.1221/1 v k. ú Rokytno p. LH. Příkop u 
silnice, ohledně odvodnění silnice, podél 
nově vybudovaného plotu, bude p.H nově 
upraven tak, aby plnil funkci odvodnění  
silnice.                 

19. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
nutnou změnu pravidel, „Pravidel pro 
pronájem pozemků ve vlastnictví Obce 
Rokytno“. Doporučeno na jednání OZ 
v prosinci 2018.  

20. Obecní zastupitelstvo souhlasí 
s vypracováním „Darovací smlouvy“, panu PM, 
ohledně příspěvku, na již v minulosti 
slíbenou pomoc při financování a vybudovaní 
kanalizační přípojky. Kanalizační přípojka 
je vybudovaná, financovaná p. PM a plně 
funkční.  Kanalizační přípojka je napojena 
do hlavního řadu přes pozemky p.č.691/51, 
691/52, 1139/1 a  863/2, vše v k.ú. 
Rokytno.  Doporučeno na jednání OZ 
v prosinci 2018.                                

21. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Dílčí přezkoumání hospodaření obce 
Rokytno“. Při přezkoumání hospodaření 
územního celku nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.   

22. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Smlouvu“, ohledně položení optického 
kabelu firmou Precioz-soft s.r.o. 
Doporučeno na jednání OZ v prosinci 2018.                                   

 
 
 
 
 

 
 
 
V obci Rokytno platí Nařízení obce Rokytno    
č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád, v jehož 
znění je i  
 Článek 8 
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 

 

(1) Na celém území obce Rokytno je zakázán tzv. 

podomní prodej a nabídka služeb a pochůzkový prodej 

a nabídka služeb. 

(2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely 

tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, 

kdy je bez předchozí objednávky dům od domu 

nabízeno a prodáváno zboží a služby. 
 

   To znamená, že po obci nesmí chodit žádní 
„obchodníci“. Jejich přítomnost v obci můžete 
oznámit Obecnímu úřadu v Rokytně na tel. 
602435122, 724180927. Nebo přímo městské 
policii v Sezemicích tel. 602413250 

 
 
 
 

 

 Podomní prodej v obci 

http://www.rokytno.cz/


 
Pro připomenutí uvádíme  
některé kontakty 
 

Obec Rokytno, IČ 00274178  
 Email: urad@rokytno.eu  
 Datová schránka:  94xa5a6 

Web:  www.rokytno.eu 

    Na internetových stránkách  jsou všechny 
informace stále aktualizovány. Naleznete tam 
například: fotografie z akcí, úřední desku,  
zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva obce 
Rokytno, informace o poplatcích, likvidaci 
odpadu, aktuální hlášení obecního rozhlasu, atd.  
 

Dále Vás prosíme, aby jste nám sdělili jakékoli 
připomínky, co by jste doplnili, případně změnili 
na našich stránkách. 

   

 Telefonní kontakty: 
 kancelář      466 989 128    
 starostka     602 435 122 
místostarosta 773 005 182  
účetní        724 180 927  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecní úřad Rokytno oznamuje, že v pondělí 
31.12.2018 nejsou úřední hodiny a je zavřeno. 
 
 
 
 
 
Knihovna je v budově obecního úřadu v Rokytně. 
Knihy se půjčují na základě registrace a zdarma.  
 

Knihovna je otevřena v úterý od 15 do 18 hodin. 
 

   
 
 
 
 Rokytenské noviny připravuje a vydává Obecní 
úřad v Rokytně, na základě informací z úřadu a 
došlých příspěvků. Noviny si sami graficky 
upravujeme i tiskneme.  
Velice rádi uveřejníme zdarma podepsané 
příspěvky Rokytenských občanů. Rádi budeme i     
za náměty, co by jste si v novinách rádi 
přečetli – co Vám tam chybí.    
 

    Příspěvky  podnikatelů  uveřejňujeme  jako 
inzerci, nebo na základě dohody, volební 
inzerci neuveřejňujeme.  
 

 Pokud   chcete  uveřejnit   svoje   příspěvky           
na  stránkách  našich  novin, zašlete  je  nám 
poštou,  do  poštovní schránky a nebo  emailem 
(urad@rokytno.eu ). 
Uzávěrky novin v roce 2019 budou 4.3., 4.6., 
4.9., a  4.12.2019.   
 

V novinách lze též otisknout za poplatek 
firemní inzerci.  

 
 
 
 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
(KPÚ), Pobočka Pardubice oznamuje, že zahájil 
řízení o komplexních pozemkových úpravách       
v katastrálním území Rokytno. 
Úvodní jednání s vlastníky pozemků se 
uskutečnilo dne 28.11.2018. 
Informace o průběhu pozemkových úprav  budou 
zveřejňovány na úřední desce pozemkového úřadu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-
desky/statni-pozemkovy-urad/pardubicky-
kraj/pobocka-pardubice/ , 
a na stránkách obce Rokytno : 
http://www.rokytno.eu/pozemkove-upravy 
 
KPÚ dále oznamuje, že v souladu s ustanovením  
§ 6 odst.9 zákona 503/2012 Sb. budou po dobu 
provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět 
na pozemky a vykonávat činnost tito geodeti: 
Ing. Radek Dlouhý, Ing. Petr Kubů, Ing. Jiří 
Fencl, Marek Valenta, Ing. Jitka Šimáčková, 
Pavel Klec, Ing. Hana Oulehlová, kteří se na 
základě žádosti prokáží. 
 

Kontakty : 
Obecní úřad Rokytno, tel. 466989128, 602435122 
KPÚ Pardubice Vladimír Hovorka  tel. 725359463  
 
JAK PROBÍHAJÍ A CO JSOU POZEMKOVÉ ÚPRAVY?  
 

PROCES POZEMKOVÝCH ÚPRAV  
Pozemkové úpravy jsou procesem, který uspořádává 
vlastnické vztahy a vytváří novou digitální 
katastrální mapu. Jedná se o multifunkční nástroj 
pro dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj území. 
Proces lze rozdělit do čtyř základních fází:  
1. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  
2. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  
V rámci přípravných prací se provádí průzkum 
území, analýzy území (morfologie, hydrologické 
poměry, půdní či erozní poměry apod.), geodetické 
zaměření skutečného stavu terénu, stanovení 
obvodu pozemkových úprav a soupis nároků 
jednotlivých vlastníků včetně ocenění pozemků.  
3. NÁVRHOVÉ PRÁCE  
Na základě zaměření skutečného stavu území a 
provedených analýz se navrhne tzv. plán 
společných zařízení, který tvoří základní 
multifunkční kostru území (polní cesty, 
protierozní, protipovodňová a ekologická 
opatření). Do této kostry je následně umisťováno 
nové uspořádání pozemků, které je projednáno     
s vlastníky a dotčenými orgány státní správy.  
4. REALIZAČNÍ PRÁCE  
Po odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků 
vlastníky je vytvořena nová digitální katastrální 
mapa jako podklad pro obnovu katastrálního 
operátu. Po dokončení pozemkové úpravy má každý 
vlastník nárok na vytyčení nově navržených 
pozemků. Finální činností spojenou s pozemkovými 
úpravami jsou realizace prvků a opatření 
navržených v plánu společných zařízení (polní 
cesty, protierozní meze, vodní nádrže či výsadba 
zeleně apod.). 
Zpracování přípravných a návrhových prací je 

zajišťováno firmami, které jsou vybrány na 
základě výběrového řízení a k provádění 
pozemkových úprav mají potřebná oprávnění.        
V případě, že nenastávají v průběhu řešení 
výraznější komplikace, trvá řízení o pozemkových 
úpravách zhruba čtyři roky. 
Více informací naleznete : 
https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/publikace 

Pozemkové úpravy 
 

Kontakty 

Rokytenské noviny  

 

 Obecní knihovna Rokytno 

mailto:urad@rokytno.eu
mailto:urad@rokytno.eu
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/statni-pozemkovy-urad/pardubicky-kraj/pobocka-pardubice/
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/statni-pozemkovy-urad/pardubicky-kraj/pobocka-pardubice/
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/statni-pozemkovy-urad/pardubicky-kraj/pobocka-pardubice/
http://www.rokytno.eu/pozemkove-upravy


 
 

 
 
 

 

KANALIZACI V ROKYTNĚ A BOHUMILČI A ČISTÍRNU 
ODPADNÍCH VOD PROVOZUJE SVAZEK OBCÍ ROKYTNO-
CHVOJENEC. WWW.SORCH.CZ 
 

STOČNÉ 
 

  Od 1.1.2017 se platí stočné dle spotřeby dle 
vodoměru na vodovodní přípojce. Nemovitosti, 
které používají i jiný  zdroj vody, platí 
stočné dle směrných čísel ( 36 m3/osoba a rok). 
V případě, že některá domácnost má větší odběr 
vody, který neodvádí do jímky (bazén, zalévání, 
hospodářská zvířata) a tento odběr je větší než 
30 m3 za rok, může se jí tento odběr vody odečíst 
a nebudou z něho platit stočné. Podmínkou tohoto 
odečtu, ale je odborná instalace certifikovaného 
vodoměru na tento odběr vody. Instalace vodoměru 
musí být nahlášena na obecním úřadě v Rokytně a 
musí být předány doklady k vodoměru, včetně 
fotografie počátečního stavu. Instalovaný vodoměr 
musí být každých 6 let znovu přezkoušen a 
certifikován. S majitelem takto instalovaného 
podružného vodoměru bude sepsán dodatek          
ke stávající smlouvě. 
     
Platby za stočné v roce 2019 budou vybírány     
na základě fakturace a to 2 x ročně (duben, 
říjen). Stočné lze zaplatit převodem na účet a 
nebo v hotovosti na obecním úřadě v Rokytně 
v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními 
silami do Vašich poštovních schránek. Můžeme 
Vám je ale zasílat na email, pokud nám ho 
oznámíte. 
 

 
PROVOZ KANALIZACE 
 

Upozorňujeme majitele nemovitostí, že 
vypouštění odpadních vod se řídí provozními 
podmínkami.  Do čerpacích jímek patří pouze 
odpadní vody z domácnosti, ne vody z různých 
jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si 
pozor na ubrousky, vlhčené ubrousky, hygienické 
potřeby, hadry a podobné 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).  Při kontrolách jímek 
bylo zjištěno, že některé nemovitosti jsou 
napojeny do jímky přes jinou jímku, což být 
nesmí. Žádáme proto majitelé nemovitostí, které 
jsou takto napojeny, aby si připojení k jímce 
opravili.    
 

V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné 
závadě je odběratel povinen neprodleně 
upozornit Obecní úřad v Rokytně nebo volat na 
telefonní čísla pana Davida Zbudila tel. 
724290133, kancelář OÚ 466989128, nebo paní 
Petry Vrbatové tel. 602435122.        
Majitel nemovitosti nemá oprávnění A NESMÍ 
zasahovat do zařízení jímky, případně je 
opravovat.  
Svazek Obcí Rokytno-Chvojenec oznamuje, že 
v průběhu roku 2019 bude opět ve všech 
domácnostech prováděna kontrola jímek a 
napojení. 
 

 
 Poplatek za komunální odpad na rok 2019 
zůstává stejný jako v roce 2018 a je 
stanoven na základě „Závazné objednávky 
odpadových služeb“, kterou jste odevzdali 
pro rok 2017, případně později změnili, a 
podle které je Vám popelnice vyvážena.           
                                                     

Zaplatit poplatek a vyzvednout známku    
je třeba nejpozději do 31.3.2019.         
Po zaplacení poplatku za objednanou nádobu 
bude majiteli nemovitosti vydána známka, 
kterou si nalepí na popelnici. 
Popelnice se známkami na rok 2018 budou 
vyváženy pouze do konce března. V dubnu 2019 
již nebudou popelnice bez nových známek 
vyváženy.  
 V případě zaplacení poplatku na účet si lze 
domluvit vyzvednutí známky telefonicky nebo 
emailem. 
Dále si můžete po celý rok zakoupit        
na obecním úřadě pytel na vývoz komunálního 
odpadu za poplatek 70 Kč.  

 

 
 
 
 
Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, 
           za každého dalšího 100 Kč. 
 

Poplatek se platí i za štěně od stáří tří 
měsíců (platí se za zbývající poměrnou část 
roku). Poplatek je  splatný do  31. 3. 2019. 
 
 
 
 
 
Složenky na poplatky nebudou zasílány. Každý 
má dle zákona zaplatit poplatek bez vyzvání. 
 

Místní poplatky se platí 
                od 1.2.2019 do 31.3.2019 
 
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu     
   v Rokytně  v pondělí a ve středu  
2. příkazem k úhradě 
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.   
 
 
 
 
 

objem nádoby frekvence svozu  cena 

120 l 1 x za měsíc 800 Kč   . 

120 l 2 x za měsíc 1 500 Kč   . 

240 l 2 x za měsíc 2 400 Kč   . 

120 l  2 KUSY 2 x za měsíc 2 800 Kč   . 

pytel  120 l jednorázový 70 Kč   . 

 

Tlaková kanalizace 
Rokytno a Bohumileč 

    

 

Placení poplatků za odpad a psa 

Poplatek za psa 

Poplatek za komunální odpad 



 
A jako každý rok , tak i letos připomínáme, jak 
se v naší obci třídí odpad. Někteří naši 
spoluobčané to totiž asi stále nevědí!!!  
 

Do kontejnerů ukládejte tříděný odpad  v  co 
nejmenším objemu, aby nezabíral hodně místa 
v kontejneru – krabice sešlápnout. 
  Plasty patří do plastů, papír do papíru, 
směsný odpad do popelnic !! Do kontejnerů      
na tříděný odpad nedávejte netříděný odpad! 
I když to je to pro mnohé z nás jasné, stále se 
v kontejnerech a nebo u kontejnerů objevuje 
odpad, který tam nepatří.  
 
 

Jak v Rokytně třídíme a odvážíme odpadky 

 
 

Komunální odpad – popelnice jsou vyváženy 1x   
za čtrnáct dnů  nebo 1 x za měsíc, podle toho 
jak si kdo objednal. Lze si zakoupit na Obecním 
úřadě i pytel na komunální odpad, který bude 
vyvezen společně s popelnicemi. 
Velkoobjemný odpad - jedná se např. o starý 
nábytek, koberce, linolea, atd. 
Velkoobjemný odpad lze odvézt 
-  na sběrný dvůr do Dražkovic.  Provozní  doba 
sběrného dvoru je PO – PA  6.30–15.00, ST do 17   
-  do Sezemic do firmy FLOR s.r.o., která se 
nachází po levé straně před  rybníkem. Provozní 
doba je PO – PA od 7.00-15.30 hod. 
tel.777743039. 
Celkem  můžete odvézt  zdarma maximálně  200 kg 
velkoobjemného  odpadu na osobu a rok.   
DO VELKOOBJEMNÉHO ODPADU NEPATŘÍ BĚŽNÝ 
KOMUNÁLNÍ ODPAD, KTERÝ PATŘÍ DO POPELNICE, ANI 
STAVEBNÍ ODPAD, PŘÍPADNĚ ODPAD Z REKONSTRUKCE 
DOMU ČI BYTU. 
Bioodpad – Jedná se o biologicky rozložitelný 
odpad pocházející především z údržby zahrad, 
ale i kuchyní. 
Kontejner na bioodpad  je v Rokytně za Základní 
a mateřskou školou a u bytovek u „vyschlého 
rybníka". Do kontejnerů lze dávat - trávu, 
listí, plevel, ovoce. Do kontejneru nepatří - 
větve, stromy, pařezy, rákos a jakýkoli jiný 
odpad. Větve lze odvážet do určeného sběrného 
místa v Rokytně, za areálem bývalého ZD. 
Bioodpad můžete odvézt též do kompostárny            
do Dražkovic.  
Větve a dřevní hmotu   lze odvážet do Sezemic       
do firmy FLOR s.r.o., která se nachází po levé 
straně před sezemickým rybníkem.  
Úsporné kontaktní zářivky a výbojky a baterie 
lze odevzdat do kontejneru  v budově obecního 
úřadu v Rokytně. 
Elektroodpad  - vysloužilé a POUZE  KOMPLETNÍ 
elektrospotřebiče můžete odložit do prostoru za 
obecním úřadem v Rokytně a nebo do kontejneru  
v budově obecního úřadu v Rokytně (menší kusy).  
Textil a hračky  - kontejnery na sběr textilu a 
hraček jsou umístěny v Rokytně ze obecním 
úřadem a v Bohumilči u hospody. Do kontejneru 
patří veškerý textil, ale zabalený            
do igelitových pytlů nebo tašek. Více           
o kontejneru od firmy DIMATEX najdete           
na www.recyklace-textilu.cz 
Textil pro Diakonii Broumov sbíráme 2 x ročně. 
Nebezpečný odpad  - autobaterie, oleje, olejové 
filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, léky, 
teploměry - 2 x za rok je pořádán mobilní sběr. 

Pneumatiky  - na místech zpětného odběru 
https://www.eltma.cz . 
Železo -  do popelnice za obecním úřadem. 
Olej -  do popelnice za obecním úřadem. 
Stavební odpad - stavební a demoliční odpad  
není odpadem komunálním, a proto si ho každý 
likviduje odvozem na skládku nebo do sběrného 
dvoru na své náklady. 
Kontejnery na plast  (vyváženy každou středu) 
ANO fólie, sáčky, sešlápnuté PET láhve, obaly 
od potravin a čistících přípravků, další 
výrobky z plastů, pěnový polystyren v menších 
kusech (NE stavební). Obaly od potravin jsou 
označeny logy plastu. 
Do kontejnerů na plast patří v Rokytně i 
nápojový karton – vypláchnuté a sešlápnuté 
obaly od mléka a džusů (NE do papíru). 
NE mastné obaly se zbytky potravin nebo 
čistících přípravků, nevymyté obaly od oleje, 
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, 
molitan. 
Kontejnery na papír (vyváženy 1 x za 14 dní ve 
středu) 
ANO časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly, knihy 
NE uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný 
papír.  
Kontejnery na barevné sklo  a bílé sklo 
ANO sklo, lahve od nápojů, sklenice, tabule 
z oken 
NE keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, 
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. 
 

Více o třídění se můžete dozvědět na stránkách 
www.jaktridit.cz . 
 

DO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ ODPAD OD PODNIKAJÍCÍCH 
FYZICKÝCH OSOB A FIREM – TY LIKVIDUJÍ ODPAD 
SAMOSTATNĚ.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
svozovým   dnem    je    pondělí 

 
 

 

měsíc 
2 x za měsíc 

den 
1 x za měsíc 

den 

  leden     14, 28 28 

  únor 11, 25 25 

  březen 11, 25 25 

  duben  8,  22 22 

  květen 6,  20 20 

  červen 3,  17 17 

  červenec 1, 15, 29 15 

  srpen 12, 26 12 

  září  9,  23 9 

  říjen  7,  21  7 

  listopad   4,  18 4 

  prosinec  2, 16, 30  2, 30 

Harmonogram 
svozů popelnic v roce 2019 

Likvidace odpadů v obci 

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


 
 
 
 Další rok je téměř u konce, a proto je čas, 
zrekapitulovat si kulturní dění roku 2018 v naší 
obci, jelikož akcí bylo více než dost. Letošní 
rok jsme opět zahájili jak jinak než obecním 
plesem. Účast byla hojná, tombola bohatá a 
střevíce jsme protančili až do brzkých ranních 
hodin :-). 
 V březnu mohli občané projevit svou kreativitu 
během velikonočního tvoření, ve kterém se našly 
jak děti, tak i dospělí. Vyrobit si mohli jak 
velikonoční věnce, tak i zajíčky či ozdobit 
perníčky. Všichni tak ze sálu hospody U Pitrů 
odcházeli s úsměvem od ucha k uchu a s taškami 
plnými výtvorů, které do jejich domovů zajisté 
vnesly tu správnou velikonoční atmosféru. 
 V dubnu se do Rokytna přiletěly podívat 
čarodejnice. Opékaly se buřty, limonáda tekla 
proudem a pod dohledem sboru dobrovolných hasičů 
Rokytna byl večer zakončen vzplanutím vatry. 
Hlásím, že nikdo naštěstí s čarodejnicemi 
neodletěl. 
 Následoval dětský den na téma Z pohádky        
do pohádky, kde děti plnily všemožné úkoly,       
za které byly samozřejmě náležitě oceněni, 
bohužel ne však truhlou plnou zlata, jak to      
v pohádkách často bývá. Nicméně i tak si rodiče 
se svými ratolestmi tuto akci zajisté užili. 
Potkat zde totiž mohli víly, Macha a Šebestovou, 
čerta, hastrmana nebo princeznu. Den byl ukončen 
loutkovým divadlem O Budulínkovi. Všechny akce 
měly velikou účast. Děkuji tímto všem, kteří    
s akcemi pomáhali, protože právě díky Vám vše 
vyšlo tak, jak jsme si představovali. Touto 
výroční zprávou kulturního dění v naší obci bych 
Vám také chtěla popřát veselé Vánoce a hlavně 
hodně zdraví do nového roku. Ať je rok 2019 
alespoň tak dobrý, jako byl rok 2018. 
                         Hedvika Zbudilová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základě rozhodnutí statutárních orgánů 
společnosti  Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s. byla schválena cena pro vodné a stočné 
platné       od 1. 1. 2019. 
vodné   39,04 Kč + zákonem stanovená DPH 
stočné  42,26 Kč + zákonem stanovená DPH 
 
  

 
 
 
Jelikož se na obecním prostranství stále 
objevují psí výkaly, žádáme majitele psů, aby si 
po svých psech uklízeli, protože neuklizením 
výkalů psa z veřejného prostranství se 
dopouštějí také přestupku. 
 

Zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Ustanovení § 47 odst. 1 písm. 
d): „Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné 
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu 
veřejného prostranství.“  
 
Dále oznamujeme majitelům volně pobíhajících 
psů, že tím, že jim pes uteče se dopouštějí 
přestupku proti zákonu a mohou být za to 
potrestáni.  
 

Citace ze zákona : 
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení § 27 odst. 2 písm. f): 
„Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku 
tím, že: f) neučiní opatření proti úniku zvířat 
podle § 13 odst 1“  
 

Zákon č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních 
komunikacích  a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení § 60 odst. 11: 
„Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen 
zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní 
komunikaci.“  
 
 

  Upozorňujeme majitele psů, že jejich volné 
pobíhání a znečišťování veřejného prostranství 
budeme ve spolupráci s městskou policií trestat. 
 

 
 

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

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

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

Máte doma přebytečné a zachovalé oblečení, potřeby 
pro děti, drobné zvířectvo, potřeby pro domácnost, 
nábytek, nářadí, stavební materiály apod.?  

Nebo naopak něco sháníte?  

Pak je tu pro vás Inzerce Rokytno! 

   Stačí jen zavolat nebo napsat na některý              
z uvedených kontaktů a inzerát bude zveřejněn          
na internetových stránkách obce, bude vyvěšen         
na místních informačních tabulích a také zveřejněn   
v Rokytenských novinách (vychází 4 x ročně). 

Kontakt:  

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

urad@rokytno.eu  Obecní úřad   Rokytno 466 989 128 

Inzerce 

Z kulturní komise … 
 

Majitelům psů 

 

 Oznámení VAK 



 
 
 
 
 
 
                                    
Počty obyvatel v obci Rokytno k 30.11.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 
 
 
Podíl obyvatel v % 
Rokytno                689         75,14  % 
Drahoš                  39          4,25  % 
Bohumileč              151         16,47  % 
Zástava                 38          4,14  % 
Rokytno celkem         917        100,00  % 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Odešli z našich řad    
             

Květoslava Čermáková Rokytno 

Václav Leder Rokytno 

Štefanie Čížková Rokytno 

Jarmila Jelínková Bohumileč 

Ilona Brejchová Rokytno 

Jana Novotná Zástava 

Marie Jeníková Rokytno 

Jiří Holner Rokytno 

Marie Kulhánková Rokytno 

    

       Vzpomínáme 
                                           
 
 
 
 

VÝROČÍ SVATEB 

 

Prosíme manžele, kteří budou slavit výročí 
svatby (50,60,65 let) a budou chtít, oslavit 
toto výročí společně s Obcí, aby oznámili datum 
výročí v kanceláři Obecního úřadu v Rokytně. 
Obecní úřad v Rokytně, totiž nemá ve své 
evidenci výročí svateb. 

 
             VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBCI   
   

          V souladu s ustanoveními zákona        
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
není možné provádět vítání občánků       
z iniciativy obecního úřadu. Iniciativa 
musí vycházet ze strany rodičů dítěte. 
Vítání občánku na Obecním úřadě         
v Rokytně má dlouhodobou tradici. Pokud 
budou chtít rodiče své miminko 
slavnostně přivítat do života na Obecním 
úřadě v Rokytně, bude nutné, aby rodiče 
požádali písemnou formou o zajištění 
účasti jejich dítěte na vítání občánků, 
v žádosti uvedli osobní údaje dítěte a 
podepsali prohlášení o tom, že souhlasí            
s poskytnutím osobních údajů svého 
dítěte k výše uvedenému účelu. Podrobné 
informace je možné získat na Obecním 
úřadě v Rokytně. 

 

 
 

 

 

     Narodili se  
 

 

 

        (od posledního vydání  
          novin v roce 2017) 

 
             

Tadeáš Tlapal Bohumileč 

Matyáš Boukal Rokytno 

Tobiáš Boukal Rokytno 

Sofie Šibalová             Drahoš 

Jan Tesař        Rokytno 

Rozálie Švienta                 Rokytno 

Michael Hubálek           Bohumileč 

Miroslav Horyna      Rokytno 

Jakub Kohout                    Rokytno 

Ester Kamenická               Rokytno 

Nikola Řádková               Bohumileč 

Lukáš Balada        Rokytno 

Viktorie Slánská         Rokytno 

Anežka Kocková               Rokytno 

Kristin Barešová  Rokytno 

Petr Málek      Rokytno 

Samuel Němec     Bohumileč 

Zachary  Netolický      Rokytno 

Zuzana Šolínová     Rokytno 
       

Touto  cestou  jim  přejeme  

 hodně zdraví a štěstí v jejich životě 

Z evidence  obyvatel 
 
 

Evidujeme všechny občany hlášené   
k trvalému pobytu, i když v obci nebydlí 



 
Řekne-li se slovo pouť, mnozí z nás si představí 
atrakce pro děti, kolotoče nebo všudypřítomné 
obchody s nejrůznějším zbožím.  
Pouť je ale církevní slavností, konanou        
na památku světce, jemuž byl objekt (kostel, 
kaple) zasvěcen. Od 19. století získala i 
zábavný charakter, po mši svaté následovala 
taneční veselice, nechyběly kramářské boudy, 
vystoupení potulných herců, později i atrakce. 
Poutě patřily k nejvýznamnějším svátkům obce. 
 

To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle...  
Při slově posvícení se každému vybaví hlavně 
hojnost jídla a pití. Víte ale proč a jak 
vzniklo? 
Podle pověstí slavil posvícení poprvé král 
Šalamoun u příležitosti zasvěcení nového chrámu. 
Uspořádal velkou hostinu, která dala pojmenování 
této tradici. Původně se tedy konalo ve výroční 
den vysvěcení kostela. Není divu, kostel byl 
vždy jak kulturním, tak společenským místem 
obce. 
Protože farností bylo mnoho, slavilo se v každé 
obci v jinou dobu. Lidé si zvykli se při této 
příležitosti navštěvovat. Bavili se, jedli, 
pili. Vzhledem k nejednotnosti těchto oslav, 
ovšem z ryze ekonomických důvodů (lidé se 
bavili, neměl kdo pracovat), nařídil císař Josef 
II. roku 1786 jednotný termín. Ten byl stanoven 
na třetí říjnovou neděli po svátku svatého 
Havla. Dodnes se posvícení v tomto datu nazývá 
Havelské posvícení či Císařské hody. Lidé prý 
tehdy nařízení přijali, ve stanovený termín jej 
oslavili, ale své místní posvícení zachovali. 
V současnosti se tedy posvícení slaví          
od poloviny srpna až do listopadu. Podzimní 
slavení mělo své opodstatnění. Na podzim je 
totiž všeho dostatek. Mouka, mák, švestky      
na povidla, dostatek vajec. Také drůbež byla   
po létě pěkně vykrmená. Venkovanům skončila 
většina polních prací, a tak měli vlastně ke 
slavení důvodů hned několik. 
Posvícení, či po moravsku hody, trvalo i několik 
dní. Vařilo se, peklo, smažilo jako o život...  
" a aby byla hojnost všeho". Tradičním pokrmem 
byla hustá drůbková polévka - kaldoun, šiškami 
krmená husa, knedlíky, zelí. Podávala se však i 
vepřová pečínka. A samozřejmě nemohly chybět 
posvícenské koláče - makové, tvarohové, 
povidlové, ořechové, jablkové... Sloužily nejen 
k zakousnutí, ale hlavně se dávaly přátelům a 
příbuzným jako výslužka. 
Pro pobavení hostů bývaly průvody v maskách a 
nakonec taneční veselice. 
(Posvícení - zdroj: https://www.ceskenoviny.cz) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A kdy jsou poutě a posvícení v Rokytně. 
(dle znalostí našich starších spoluobčanů) 

  
Místní část Bohumileč 

 
 

Pouť je v neděli po svátku sv. Petra a Pavla, 
což je 29.června, podle patrona kostela        
ve Dřítči. 
Posvícení je třetí neděli v září. 
  
Místní část Drahoš 

 
 

Pouť je, podle Rokytna, v  neděli po svátku sv. 
Jiřího (24.dubna) podle patrona kostela         
v Býšti.  
Posvícení je, podle Ředic, v neděli po svátku 
sv. Václava (28.září), když je Václava v neděli, 
je posvícení až následující neděli. 
  
Místní část Rokytno  

 
 

Pouť  je vždy první neděli po sv. Jiřím (patron 
kostela v Býšti) což je 24. dubna a pokud 
vychází svátek na neděli je pouť v neděli      
na Jiřího. 
Posvícení je druhou neděli v září. 
  
Místní část Zástava 

 
 

Pouť je v neděli po svátku sv. Petra a Pavla, 
což je 29.června podle patrona kostela         
ve Dřítči. Pokud vychází svátek na neděli, je 
pouť tuto neděli. 
Posvícení je v neděli po 15.srpnu, což je výročí 
posvěcení křížku v Zástavě. Alespoň tak to 
říkali rodiče jedné spoluobčanky. Poslední roky 
se to slaví, jak se to hodí, v srpnu.                                

                                                                                                                                                   Marcela Kamenická 

 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Součástí  expozice je  výstava pohádkových kostýmů. 
 

Výstava je v Rokytně v domě čp. 146  u autobus. zastávky. 
 

Otvírací doba:  

Sobota,  neděle, svátek  

                             stálá otvírací doba od 10 do 16 hodin. 

  pondělí – pátek od 13 do 16 hod.  
                                                     -  jen a základě telefonické domluvy.  

telefon 724 121 821  
Po předchozí telefonické dohodě je možná         

návštěva kdykoliv. 
 

více na  webu  www.rokytno.eu 
 
 

 
Otvírací doba o Vánocích 
Výstava je uzavřena 24.12.2018, 31.12.2018 a 
1.1.2019. 
Ve dnech 23.12., 25.12., 26.12.2017 je otevřeno 
po domluvě na telefonu,  
ve dnech 22.12.2018, 27.12. – 30.12.2018 je 
otevřeno  od 10 – 16 hodin.  
 

  Výstava modelů autíček 

  Pouť a posvícení v obci 

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


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Oblastní charita Pardubice bude od 1. do 14. 
ledna 2019 na Pardubicku organizovat další 
ročník Tříkrálové sbírky.  
V Rokytně tato sbírka proběhne ve dnech 5. – 6. 
ledna 2019.  
Více na webových stránkách 
                     www.pardubice.charita.cz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V září 2018 jsme zahájili soutěž „Pardubická 
liga 2018/2019“. Prvním závodem byl dne 15.9. 
Memoriál Karla Oppy, kde se naši mladší žáci 
umístili na 2. místě a starší žáci na 6. místě. 
V sobotu 6.10. jsme soutěžili v Sezemicích, kde 
děti běhaly branný závod. Mladší žáci se 
umístili na 2. a 17. místě a starší žáci      
na 4. místě.  Závod požárnické všestrannosti 
jsme běhali 14.10. v Břehách u Přelouče. Mladší 
žáci se umístili na 7. a 12. místě a starší 
žáci na 7. místě. Tohoto závodu se zúčastnili i 
děti z přípravky, Nelinka Hypská a Vojta Janda. 
Podzimní hasičské soustředění jsme měli       
od 23.11.-25.11.2018 v Jánských Lázních, opět 
na chatě Švýcarský dvůr. Tento víkend jsme si 
náležitě užili. V sobotu jsme vyjeli lanovkou 
na Černou horu a pěšky šli do Pece pod Sněžkou. 
Pravdou je, že sníh a mlha mě malinko 
odrazovali v pěší túře, ale nakonec vycházka 
byla báječná. V neděli jsme byli na „Stezce 
korunami stromů v Krkonoších“. Od pátku        
do neděle jsme mimo naše cestování hráli různé 
hry. Poděkování patří p. V. Holubovi (Pekárna 
Rokytno) za výborné pečivo, které nám napeče a 
zdarma věnuje na naše výjezdy. Děkuji kuchařce 
Pavlíně Bidlové, vedoucím Aničce a Pepovi a 
tetě Leničce za opravdu příjemný veselý víkend. 
Na závěr bych chtěla poděkovat dětem, rodičům, 
všem těm, kteří nám pomáhají a podporují. Velké 
dík patří Obecnímu úřadu a našim velkým hasičům 
z SDH Rokytno.  
Srdečně Vám všem přeji příjemné a pohodové 
prožití svátků vánočních a v novém roce 2019 
pevné zdraví! 
                       Vrbatová Petra st. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Milí sousedé, vážení občané, 

 

předem mi dovolte, abych poděkoval za možnost   
4 roky působit jako zastupitel a radní          
v obecním zastupitelstvu obce Rokytno. Protože 
jsem vstup do komunální ani do jiné úrovně 
politiky neplánoval, byla pro mne doba, 
strávená na schůzích rady a zastupitelstva 
něčím naprosto novým. Rozhodně nepovažuji 
uplynulé 4 roky za ztracený čas, přinejmenším 
se jedná o cennou životní zkušenost. Po 
prvotním překvapení a okouzlení důvěrou jsem si 
začal uvědomovat obrovskou zodpovědnost, 
protože zastupitel vystupuje jako osoba se 
širokou škálou možností, jak zasáhnout 
pozitivně i negativně do života v komunitě 
nejen roky, ale celá desetiletí. Od počátku 
jsem se snažil myslet nejen na občany 
Bohumilče, ale i ostatních obcí. Svoje 
rozhodnutí jsem podřizoval představě lepšího 
života nejen pro současné obyvatele našich 
obcí, ale, jako otec dvou dcer, i generací po 
nás.  
I když jsem byl na kandidátce sdružení 
Společně, jehož program jsem před 4 lety i nyní 
považoval za velmi ucelený a rozumný, pracovali 
jsme jako zastupitelé všichni společně, 
navzdory původním kandidátním listinám.  
Proto bych si dovolil uvést na pravou míru 
informaci uvedenou na letošním letáku sdružení 
Společně. Má podpora se týkala pouze programu 
sdružení. Nikoliv hodnocení činnosti 
zastupitelstva v uplynulých 4 letech. Na rozdíl 
od autora letáku si nemyslím, že vše co se 
povedlo, bylo zásluhou kandidátky Společně a 
naopak vše, co se nepovedlo, padá na vrub 
ostatních zastupitelů. Celé 4 roky jsme na radě 
a zastupitelstvu otevřeně diskutovali a než 
jsme o věcech hlasovali, vždy jsme je důkladně 
projednali. 
Když jsme byli s mojí ženou Marcelou osloveni, 
s nabídkou dalšího působení v zastupitelstvu, 
velmi pečlivě jsme celou nabídku uvážili a 
dohodli se na tom, že pro příští období 
kandidovat nebudeme. Důvodem není, že bychom 
nechtěli pracovat ve veřejném prostoru, ale 
naopak jsme si uvědomili, že jsme do politiky 
nastoupili zcela nepřipravení a že jsme zcela 
přeskočili stupeň „aktivní občan”. Rádi bychom 
následující 4 roky věnovali pohledu na činnost 
zastupitelstva z druhé strany a pokusili se být 
těmi aktivními občany. 
Závěrem mi dovolte nově zvoleným zastupitelům 
popřát stejně tvůrčí a příjemnou atmosféru při 
jednání a hodně sil. Zároveň prosím, aby 
nezapomínali, že zastupitel je osoba veřejně 
konající dobro a zastupující vůli občanů, ne 
sobecké zájmy vlastní či skupinové. 
S úctou a díky za projevenou důvěru  
                        David Tuček, Bohumileč 
 

 

Příspěvky 

dopisovatelů 

Mladí hasiči 

 
 

Tříkrálová sbírka 

Příspěvek  občana 

bruslení 

http://www.pardubice.charita.cz/


                   Základní škola  a        
               mateřská škola    

               Rokytno,                  
               okres Pardubice 

 
                   
                  

Střípky z naší školy 
 

Cesta do minulosti 
 

V pondělí 3. září začal nový školní rok, který 
jsme s druháky oslavili exkurzí do Archeo parku 
pravěku ve Všestarech. Slunečné ráno nás lákalo 
k novému dobrodružství. Řidiči obecních 
tranzitů – pan Zbudil a paní Lankašová 
zaveleli: „Připnout pásy a jedeme.“ Hned při 
vstupu do areálu archeo parku nás čekalo milé 
překvapení, když nás přivítala bývalá žačka 
naší školy – Míša.  
Procházeli jsme přízemím, které je označováno 
jako podzemí. Podivovali jsme se vytvořeným 
jeskyním s nástěnnými malbami mamutů, bizonů, 
lvů či lososů. Se zájmem jsme si prohlíželi 
dobové meče a zbraně. Upoutalo nás pohřebiště 
s podzemními hrobkami a kostrový hrob keltského 
bojovníka. Leušku i mě zaujal náramek z mladší 
doby kamenné. 
Z tajuplného podzemí osvětleného pouze bodovými 
světly jsme vystoupali do „patra života“. 
V dílně pro archeologickou činnost si všichni 
vyzkoušeli, jak se pracovalo s pazourkem a 
dalšími drobnými nástroji, čistili kůži a 
pokusili se ji rozříznout pravěkým nožem. 
Uchvátil nás čtyřiadvacetimetrový model pravěké 
krajiny s detailní rekonstrukcí pravěkého 
života. Konstatovali jsme, že by se nám líbilo 
žít v takové krajině, ale obávali jsme se, že 
bychom to bez vymožeností dnešní doby těžko 
zvládali. 
To jsme však netušili, že to nejlepší na nás 
teprve čeká ve venkovní pravěké vesnici. 
Nejenže jsme se seznámili s dobovými zvyky, 
rozdrtili jsme obilí, ochutnali z něho placku, 
ale též jsme si brousili pazourek, prakticky 
jsme zjišťovali, která v pravěku používaných 
seker lépe seká. Nadšeni jsme byli, když jsme 
se na chvilku stali lovci a házeli           
jsme   oštěpem.   Nanukem   jsme   se   vrátili 
do současnosti.  
Děkujeme obci, že nám zajistila dopravu, 
děkujeme pohodovým řidičům, kteří se podíleli 
na našem zážitkovém dnu do minulosti.  
                             Olga Brousilová 
 

Cesta přítomností 
 

Tuto expedici po kraji Pernštejnů jsme začali 
s MAS Regionem Kunětické hory plánovat již 
v červnu. /MAS = místní akční skupina, region 
Kunětické hory působí v Pardubickém kraji      
na území okresu Pardubice. Zahrnuje území dvou 
svazků obcí a je venkovskou oblastí v dosahu 
krajského města Pardubice/. Uvítali jsme, že 
žáci navštíví 3 zajímavá místa, kde se dozví    
o tradičních i nových řemeslech a výrobě 
pochoutek z místních surovin. Dalším bonusem 
bylo, že veškeré náklady spojené s exkurzí 
hradil pořadatel. 

Ve středu 3. října žáci druhého a třetího 
ročníku vyměnili školní tašky za batůžky a 
nastupovali do autobusu v dobré náladě a plní 
očekávání. Hned první zastávka na FARMĚ 
APOLENKA děti nadchla. Všichni se zájmem 
prozkoumávali „kuchyň“ pro přípravu pokrmů pro 
zvířata, někteří byli překvapeni zjištěním, že 
krávy, kozy i koně mají své koupelny. Logicky 
odvozovali, jakým přístrojem se dojí kozy a 
jakým krávy. Ve stájích využili příležitosti 
k pohlazení koní, poníků, hříbátek, rozplývali 
se nad selátky. Na prohlídce venkovního areálu 
se seznámili se zvířecími obyvateli Apolenky. 
Bylo fajn, že jim mohli hodit dobrůtky,        
na které zvířata čekala. Z vlny si děti 
vyrobily motýlka a na závěr ochutnaly výborné 
rozmanité mléčné výrobky vyráběné z produktů 
získaných na farmě. Následně jsme se všichni 
rozloučili i s naším zvířecím průvodcem – 
kocourem a pokračovali za dalším 
dobrodružstvím. 
Tentokrát to byla voňavá zastávka v Pardubicích 
u KRÁLE PERNÍKU JANOŠE /korunovace proběhla na 
základě odborného doporučení Muzea perníku 
v září 2009/, který pokračuje ve více než 
stoleté rodinné tradici a snaží se dělat svými 
perníčky radost. Radost jsme na této návštěvě 
prožívali i my. Velmi zajímavé bylo povídání   
o historii perníku. Víte, že o cukrářské 
pochoutce, která obsahovala med, fíky, datle a 
ořechy se dochovaly záznamy z období 2000let 
př. n. l.; že první perníkářský cech vznikl 
v Evropě ve Svidnici v roce 1293? Bylo Vám 
známo, že každý správný perníkář zhotoví těsto 
při narození dcery a napeče z něho na svatbu? 
Přidáváte i vy doma do perníku meruňkovou 
marmeládu jako pan Janoš? Vyprávění krále 
perníku bychom mohli poslouchat snad celý den, 
ale čekalo nás zdobení perníčků. A protože se 
to všem povedlo, většina dětí se odměnila 
snědením výrobku. 
Zastavení třetí – KUNĚTICKÁ ZMRZKA. Usměvavá 
majitelka dětem rozdělila práci – přípravu 
ovoce – banánů a jablíček. Následně se někteří 
aktivně zúčastnili přípravy hmoty pro výrobu 
zmrzliny a nanuků. Byly nám poodhaleny taje 
vzniku výborné pochoutky. Eliáš všechny 
překvapil, když správně odpověděl na otázku, 
proč se do zmrzliny dává cukr. Logicky vyšel 
z toho, že je to podobné, jako když se v zimě 
solí silnice. Sůl rozmrazuje, cukr zabraňuje 
zledovatění. Vyrobenou zmrzlinovou hmotu i 
zmrzlinu samotnou všichni ochutnali a následně 
se pustili do výroby nanuků, vykrajování ozdob 
z čokoládových plátů. Na závěr si svůj nanuk 
dle libosti namáčeli v mléčné, hořké nebo bílé 
čokoládě. Naše chuťové pohárky si přišly       
na své. 
Po poledni jsme se vrátili zpět do školy, 
rozloučili se s naší příjemnou průvodkyní 
Ivanou Řehořovou z MAS i s panem řidičem. Stále 
se však můžeme vracet formou příjemných 
vzpomínek nebo návštěvou již známých míst třeba 
s lidmi, které máme rádi. Děkuji za nápad akci 
zrealizovat. Uvědomila jsem si, jaké bohatství 
náš kraj ukrývá v lidech, jejich odhodlání, 
jejich zapálení pro řemeslo a tradici. Ať se 
jim daří a my všichni si můžeme užívat plody 
jejich poctivé práce.       
                               Olga Brousilová 



Návštěva planetária 
 

Letošní podzimní čas jsme si zpříjemnili 
výletem do Hradce Králové do digitálního 
planetária na výukový program o Zemi a vesmíru 
za účelem rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy 
k přírodě. Jela celá škola.  V planetáriu si 
s námi povídal lektor, provázel nás celým 
programem a svůj výklad doplňoval 
videoprojekcí. Pozorovali jsme noční i denní 
oblohu, virtuálně jsme proletěli Sluneční 
soustavou. Nejvíce se nám líbil průlet 
prstencem Saturnu, kdy kolem nás létaly kusy 
ledu.  Komu se motala hlava, mohl na chvíli 
zavřít oči.  Na některé planety jsme se mohli 
podívat zblízka, jako správní astronauti. 
Kouzelné bylo sledování souhvězdí na noční 
obloze, hledali jsme Polárku a pomocí ní 
určovali světové strany. Pobavili a zasmáli 
jsme se u pohádky Polaris. Z planetária jsme se 
poté přesunuli do hvězdárny, kde jsme 
s využitím teluria rozebírali příčiny střídání 
dne a noci. Navštívili jsme také kopuli 
s dalekohledem a dívali jsme se na Slunce. 
Cestou jsme viděli Foucaultovo kyvadlo. Nakonec 
jsme si ve vstupní hale hvězdárny nakoupili 
suvenýry a taky čokoládu. Všichni byli 
spokojeni a den si báječně užili.                           
                                 Martina Ehlová 
  

Stonožka 
 

S nastávajícím školním rokem došlo k novému 
složení tříd a v rámci stmelování kolektivu byl 
v říjnu ve 4. a 5. ročníku realizován program 
všeobecné primární prevence Cesty z cesty pod 
vedením odborných pracovníků  Pedagogicko  
psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Program 
se jmenoval Stonožka a jeho cílem bylo posílení 
zdravých vrstevnických vztahů a předcházení 
vzniku šikany a agrese. Děti se nenásilnou 
formou her, skupinové práce a aktivit 
psychosociálního charakteru učily poznávat samy 
sebe, respektovat druhé,přijímat odlišnosti a 
vzájemně se oceňovat. V komunitním kruhu 
diskutovaly o tom, jaký by měl být kamarád, co 
se jim líbí, nelíbí na druhých. Prožily si     
na modelových situacích, co vlastně znamená být 
dobrý kamarád. Vytvořily si dobrého kamaráda 
z papíru a popsaly dobrými i špatnými 
vlastnostmi. Máme ho ve třídě a stále se k němu 
obracíme, pokud vznikne nějaký konflikt. 
Snažíme se přesně pojmenovávat, co by dobrý 
kamarád měl dělat. Snad se nám podaří více 
tolerovat jeden druhého a vzájemně se 
respektovat.  
                                 Martina Ehlová 
 

Účast žáků ZŠ a MŠ na Logické olympiádě 2018 
 

Letos poprvé měli žáci naší školy možnost 
účasti na Logické olympiádě. S informacemi     
o registraci a průběhu soutěže se mohli žáci i 
rodiče seznámit během září, základní kolo 
probíhalo postupně během měsíce října. Tato 
soutěž je pořádaná Mensou České republiky a je 
založená na logických úlohách, jejichž řešení 
vyžaduje samostatný a kreativní přístup. 
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost 
samostatného uvažování a pohotového 
rozhodování. Soutěžit v základním kole pomocí 
elektronického testu na počítači bylo možno     

z domova nebo po souhlasu rodičů ze školních 
počítačů. Možnost vypracovat test z domácího 
prostředí využily převážně děti z mateřské 
školy. Celkem se základního kola zúčastnilo 15 
žáků naší školy (4 z MŠ a 11 ze ZŠ). Pěkných 
výsledků dosáhla Anička Kropáčková z MŠ a Bětka 
Tučková z 5. ročníku ZŠ. Chceme se zúčastnit 
soutěže i příští školní rok a věříme, že se nám 
příště podaří probojovat i do kola okresního.                
                               Zdeněk Neuhöfer 
 

Zpráva o plaveckém výcviku 
ve školním roce 2018/2019 

 
Letos se pravidelného plaveckého výcviku       
v Pardubicích zúčastnilo 18 žáků 1.-3. ročníku. 
Výuka plavání probíhala každé pondělí od 10. 
září do 19. listopadu. Všechny náklady na 
samotný výcvik hradí stát společně s obcí, 
finanční částku na dopravu pokryla téměř celou 
dotace od MŠMT ČR. Lekce plavání jsme měli 
společně s pardubickými školami (ZŠ Studánka, 
ZŠ Noe). Naše děti musím pochválit za velmi 
pěkné chování po celou dobu průběhu plavání. 
Zvláště „hrdinně“ se chovali prvňáci. Vydržet   
v plném nasazení 2 vyučovací hodiny (2x 40 
minut) převážně ve vodě, to si určitě zaslouží 
uznání. Všichni žáci byli za svůj výkon 
odměněni „mokrým vysvědčením“. Nejlepšími 
plavci se stali: Lukáš Karlík, Marek Karlík a 
Klárka Vyhnálková. Jsem přesvědčen, že plavecký 
výcvik splnil svůj úkol a má v Pardubicích 
velmi dobrou úroveň.           Zdeněk Neuhöfer 
 
Okresní kolo Poháru základních škol ve florbale 

pro I. stupeň ZŠ 
 

Už pátým rokem na naší škole vedu Kroužek 
sportovních aktivit. V rámci tohoto kroužku se 
snažíme provozovat kolektivní sporty, ke kterým 
máme aspoň základní vybavení a možnosti. Naše 
krásná tělocvična přímo vybízí k hraní 
florbalu. Minulý rok jsme se zúčastnili 
McDonald Cupu ve fotbale a určitě jsme se      
v konkurenci větších škol neztratili. Letos 
jsem vybral okresní kolo Poháru základních škol 
ve florbale, který se konal 14. 11. v Jablotron 
Aréně v Pardubicích (nafukovací hala vedle 
plaveckého stadionu). Chtěli jsme zažít 
atmosféru soutěžních zápasů a opravdové hřiště 
s mantinely, na kterém jsme ještě nehráli.      
K reprezentaci školy byli vybráni: Dalibor 
Dvořák, Tomáš Formánek, Tobiáš Karlík, Ondra 
Kočmíd, Radim Krpata, Dan Smrčka, Míša 
Shánělová a Bela Smrčková. Bohužel jsme byli 
nalosováni do skupiny s velkými pardubickými 
školami. Našimi soupeři se staly: ZŠ Dubina, ZŠ 
Resslova, ZŠ bratranců Veverkových, ZŠ 
Benešova. Hrálo se systémem 3 + 1, každý zápas 
trval 16 minut hrubého času a trenér mohl 
střídat libovolně 14 hráčů. Náš tým hrál 
statečně, ale fyzicky jsme nestačili na týmy 
velkých škol, které střídaly při přerušení hry 
všechny tři hráče v poli najednou. 
Nejvyrovnanější byl hned první zápas se ZŠ 
Resslova, který jsme prohráli až v koncovce 
2:3. I když jsme žádný zápas nevyhráli, 
skončili jsme celkově na 9. místě. Za námi 
skončila ještě jedna málotřídní škola, která 
však hrála v druhé skupině. Škoda, že jsme 



vzhledem k turnajovým pravidlům nemohli hrát 
vzájemný zápas. Našim malým statečným 
reprezentantům patří určitě velké uznání.                     
                               Zdeněk Neuhofer 
 

Vítání občánků 
 

V sobotu 22. září proběhlo v obecním domě 
vítání občánků.  Miminek bylo opravdu hodně a 
tak nové občánky paní starostka přivítala      
ve dvou skupinách. 
Deset žáků ze základní školy v Rokytně          
s nadšením pro miminka nachystalo 
desetiminutové hudebně literární pásmo. Krásné 
dětské písničky žáci zazpívali s doprovodem 
kláves a různých orffovských nástrojů, některé 
písně zahráli čtyři sólisté na zobcové flétny. 
Vše bylo proloženo recitací básniček            
o maminkách a miminkách. 
Připravené vystoupení se dětem velice vydařilo, 
měly radost, že i miminka byla spokojená. 
                                Marta Stránská 
 

Výlet do Dřítče za Komorní filharmonií Pardubice 
 

V úterý 2. října přijela do nedaleké Dřítče 
Komorní filharmonie Pardubice. Pro žáky tamní 
základní školy si muzikanti přichystali 
hodinový program k 100.výročí založení 
Československé republiky s názvem „Po stopách 
historie a presto dál!“ 
 Pozvání  na koncert dostali i naši žáci 4. a 
5.ročníku. Všechny děti se na koncert 
slavnostně ustrojily a vyrazili jsme do Dřítče. 
Koncert probíhal v sále obecního domu v Dřítči. 
Sedm hudebníků děti provedlo významnými 
historickými milníky naší země, seznámilo je 
s vývojem české hudby od počátku po současnost. 
Pořad byl doprovázen videoprojekcí a moderátor 
vše doprovázel vhodným komentářem s občasnými 
doplňujícími otázkami pro děti.  
Děti si koncert užily, mimo jiné i díky drobným 
odměnám za správné odpovědi, ale i díky akčnímu 
a zajímavému programu.           Marta Stránská 
 

Střípky ze školní družiny 
 

Do školní družiny je přihlášeno 24 dětí. 
Převažují chlapci a máme v družině jen pro 
letošní rok 4 dívky. Tak jako každý začátek 
roku je potřeba nově příchozí seznámit 
s prostředím školy, jídelny. Starší si 
připomněli zapomenutá pravidla z předchozího 
školního roku. Kresbu sebe nebo svého kamaráda 
jsme na znamení souhlasu připojili k pravidlům, 
která jsme si společně pro družinu vytvořili. 
V září jsme si povídali o pardubických 
pověstech, památkách i sportu i o Rokytně. 
Přiblížili jsme si, jak škola vypadala dříve, 
kdo školu mohl navštěvovat a za jako úplatu, 
kdo zde vyučoval a jak se zde máme nyní.      
Do programu odpočinkových aktivit jsme zařadili 
relaxační hudbu, masáže, jógu i muzikoterapii. 
Měsíc říjen jsme začali povídáním o stáří, 
rozdílech ve stáří a handicapech, které nám 
přináší a vyzkoušeli jsme i prakticky. Ochrana 
přírody, ohrožené druhy zvířat, možnosti lidské 
pomoci byla témata října. Zdravá strava, 
aktivní pohyb, odpočinek a pečení buchty        
z cukety nás provázely dalším říjnovým týdnem. 
Zajímavosti z Krkonoš a postava Krakonoše a 
vznik horské služby, pohádky a pověsti         
z Podkrkonoší, KRNAP, výroba Krakonoše z papíru 

nám pomohly přiblížit Královohradecký kraj. 
Oslavy vzniku ČR jsme si připomněli i ve školní 
družině. Anketa ukázala, že děti jsou hrdé     
na T. G. Masaryka, české pivo, pražské památky, 
náš automobilový průmysl. Halloween a jeho 
svátek jsme oslavili soutěžně. V týmech děti 
soutěžily v přípravě strašidelného sendviče, 
namotávání bonbonů na jazyk, lovení jablíček….  
Vydlabali jsme dýni a připravili pečené 
strašidelné obličeje z půlky jablíček. 
V listopadu jsme pouštěli draky, povídali si   
o myslivosti, nemocech a jaké je žít 
s diabetem, které nám přiblížil spolužák dětí. 
Také jsme podpořili dobré vztahy ve skupině 
programem z ekocentra Paleta ,,Jeden          
za všechny, všichni za jednoho“.  Napekli jsme 
svatomartinské rohlíčky. Připravujeme výzdobu a 
na prosinec nacvičujeme na vystoupení. Díky 
podpoře paní ředitelky a paní starostky jsme se 
připojili k projektu Krabice od bot, na pomoc 
dětem, pro které naše dárky budou možná ty 
jediné. Tuto akci druhým rokem pořádá Diakonie 
Českobratrské církve.   Připravili jsme dětem 
přáníčka a společně zkompletovali a zabalili 
dárky pro děti. Někteří rodiče s dětmi přinesli 
dárky již připravené k předání. Poděkování 
patří všem, kteří se do dobročinné akce 
zapojili nejen v základní škole a mateřské 
škole, ale i v Rokytně. 
                              Lenka Prausová 
 

Poznámka Oliny B.: Akci Krabice od bot 
organizačně zajišťovala paní vychovatelka Lenka 
Prausová. Tím všem, kteří se do akce zapojili 
(sešlo se 62 krabic, které připravili rodiče 
s dětmi ze ZŠ, z MŠ, zaměstnanci, ale i lidé 
„zvenčí“) umožnila prožít nezištný, hřejivý, 
láskyplný pocit dárce. Následně všichni 
společně dáme podnět k dětskému úsměvu. A to 
vskutku není málo. Lenko, díky, že jsi to svým 
nápadem i aktivním přístupem umožnila. 

 

Střípky z MŠ 
 

V letošním školním roce nastoupilo do mateřské 
školy 7 dětí. Rodiče využili možnost 
v posledním srpnovém týdnu pobývat s novými 
dětmi v MŠ, a tak se začátek měsíce září obešel 
bez slziček. 
Z celkového počtu 37 je 15 dívek. Děti jsou 
rozděleny do třídy Motýlků a Berušek. 
Dalším rokem naplňujeme projekt Regenerace 
zahrady MŠ Rokytno. Příznivé počasí nám 
umožnilo realizovat dopolední i odpolední 
činnosti venku. 
První dny po prázdninách tradičně patří 
vyprávění, sdělování zážitků, seznamování 
s novými dětmi. I když celý školní rok 
pracujeme na vytváření kamarádských vztahů, 
v září s tímto tématem začínáme vždy znovu. 
Děti se učí, jak pomoci druhému, když je 
smutný, něco mu nejde nebo se ostýchá zapojit 
do hry. Také procvičujeme komunikaci mezi 
dětmi, předcházení konfliktům, co dělat, když 
vlastní síly na řešení problému nestačí. 
Konflikty často vznikají zbytečně jen proto, že 
se děti neumí vhodně dorozumívat, že spolu 
nehovoří nebo jim druhý nenaslouchá. 
Velký úspěch u dětí měl několikadenní projekt 
nazvaný Švestkování, při kterém děti poznávaly 
švestky všemi smysly, přemýšlely, k čemu jsou 



dobré a ochutnávaly výrobky z nich (povidla, 
švestková nutela, sušené švestky). Naučily se 
říkadlo s pohybem, rozpočitadlo, vyráběly 
z papíru, modelovaly. Na závěr jsme společně 
upekli švestkový koláč. 
Děti zaujala také hra na Indiány. Nejprve jsme 
si prohlíželi globus, mapy, vysvětlovali význam 
barev, pojmenovávali světadíly a vyprávěli si   
o cestování i o cestách Kryštofa Kolumba. Děti 
vymýšlely, jakými prostředky bychom mohli 
cestovat. Rozhodli jsme se pro plavbu lodí. 
Každý si vyrobil lodní lístek a za zpěvu písně 
Tři citronky jsme se vydali na cestu.  
Činnosti často probíhaly na školní zahradě, 
např. pohybové hry, hod lasem, hledání potravy, 
výroba týpí a čelenek. Do výroby placek z mouky 
a vody a do krájení ovoce se s chutí zapojily 
všechny děti. 
Společně jsme podnikali výpravy do lesa, kde 
jsme obdivovali nádherně zbarvený podzimní les, 
zdolávali přírodní terén, užili si hry v lese a 
hledali poklady, např. barevné listy, zajímavé 
větvičky a kousky kůry, podzimní plody.  
Spadané listí bylo velkou inspirací ke hrám, po 
nich přišel na řadu úklid zahrady. Ze skladu 
jsme vyndali nářadí a pustili se do hrabání a 
odvážení listí. 
Byli jsme se podívat, jak se krouhá zelí. 
Anežka nás pozvala za domácími zvířátky - 
většina dětí poprvé viděla kvočnu s kuřaty. 
Na návštěvu knihovny se děti těšily už dlouho 
dopředu, vrátily vypůjčené knihy a vybraly si 
nové. Ve školce je využíváme při Chvilkách 
s knížkou. Paní Trojanová vždy připraví nabídku 
knih, případným zájemcům o určité téma ochotně 
pomůže s výběrem. Děti s chutí vybírají, 
prohlížejí, povídají si o knížkách. 
Při divadelním představení si děti společně     
s kocourkem Mourkem zopakovaly pravidla 
slušného chování. Hudební pořad dětem nabídl 
možnost zazpívat si a zatančit. 
Nechyběl výchovně vzdělávací program 
z ekocentra Paleta v Pardubicích. Lektor Petr 
velmi hezkou formou provedl děti světem více či 
méně známých bylinek. Některé znají z našeho 
bylinkového záhonku. 
Během dalšího programu si děti formou vyprávění 
a her vyzkoušely, jak se žije netopýrům. 
Většina malých i větších dětí ráda tvoří doma   
i ve školce, dokáží využít papírový odpad, 
kterého bývá dostatek, jako například při 
výrobě vánoční výzdoby. Jak se jim povedla, 
můžete vidět v našich oknech. 
Děkujeme všem rodičům za pomoc při organizaci 
akcí pro děti, za sponzorské dary.  
                            Milada Reinberková 
 
ZVEME VÁS na tradiční VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 
dětí z MŠ, ŠD, kroužku AJ, žáků ze ZŠ, které 
se uskuteční v úterý  

18. 12. 2018 od 16:30 hodin 
v tělocvičně školy. 

 
Opět je tu konec roku a já mám potřebu 
poděkovat: zřizovateli školy za otevřenost a 
vstřícnost, provozním zaměstnancům obecního 
úřadu za to, že nám mnohokrát v průběhu roku 
„vytrhli trn z paty“, rodičům za jejich důvěru 
a snahu získat celistvý pohled na chování a 

prospěch svého dítěte. Můj dík patří i všem 
zaměstnancům školy, které spojuje zájem o děti, 
snaha předat jim ze sebe to nejlepší a zároveň 
je jim vlastní kolegialita k lidem, které mají 
kolem sebe. Můj dík patří i všem dětem za 
jejich schopnost nastavovat „zrcátko“ a tím 
umožňovat - tomu, kdo chce - být blíž k sobě, 
k druhým, k pravdě.  Děkuji za každý rok, který 
trávím v Rokytně. Vždy mi nabídne poznávání 
dalších úžasných lidí (nezávisle na pohlaví, 
věku, profesi), kterých si vážím a mám je ráda. 
A tak si šeptám slova, která jsem slyšela z úst 
Eduarda Tomáše: „Nechť šťastny jsou všechny 
bytosti světa.“ Pokojné Vánoce všem.                      
                            Olina Brousilová 
 

 

 

 

 

 
Psát o vánocích je dost složité. A prožívat je, 
to už vůbec. Ty naše české s Ježíškem jsou 
nejkrásnější na světe. Nevěříte? Legenda nám 
vypráví skutečný životní příběh o narození Ježíše 
Krista okolo počátku našeho letopočtu. Vědci 
spočítali, že to bylo o něco dříve. Snad o dva či 
tři roky. 
 Ale to není už tak důležité. Důležité je 
poselství oné události. Zpráva o narození nového 
člověka – malého Ježíška, nové naděje nového 
života. Zkuste si ten zázrak porovnat s moderní 
vědou. Vše se digitalizuje – srozumitelněji: 
poměřuje pomoci mikroelektrosignálu na ano nebo 
ne. Zařízení naprogramovaná takto jsou 
miniaturní. Na 1 milimetru čtverečním je bezpočet 
gigabittů bodů – jednotek informací. Laik na to 
kouká s otevřenými ústy, co to všechno umí a jak 
rychle, zkrátka je to fofr. A je mu vnucováno ze 
všech stran, že se bez toho nemůže obejít. 
Především jde o byznys či česky o kšeft. Neboli 
jak okrást jiné lidi o co nejvíc s co nejmenší 
námahou. A to i se zneužitím vánoc, ale to přece 
není jejich posláním. Znovuzrození a stálá obnova 
života je hlavní smysl bytí na tomto světě.                                                                                                                                                                        
Nepostižitelném zázraku de facto. Už jste alespoň 
někteří z nás spatřili okulárem mikroskopu ty dvě 
základní součástky života: ovarium a spermii? Co 
je všechno v těch dvou nepatrných částečkách živé 
hmoty skryto, se tají dech. A přeci je to pravda 
pravdoucí mnoho milionů let. Promítnuto do reálu: 
Narození, růst, dospělost, schopnost reprodukce, 
stáří a konec. Vše předem načasováno s novým 
počátkem a nadějí stále dokola. A naše české 
vánoce jsou s tím narozením Ježíška nerozlučně 
spojeny. Kam se na nás hrabe děda Mráz i Santa 
Klaus a jiní? – symboly Vánoc importované na náš 
trh i do našich duší. Ani nápad. Dělejme vše pro 
udržení této krásné stále živé tradice. Žádný 
sebedokonalejší robot nenahradí lásku a život 
s ní spojený. Nenechme se zblbnout sebevlezlejší 
reklamou o dokonalosti výrobku či myšlenek, važme 
si zázraku zrození a o vánocích zamysleme se nad 
během času. Rozzářené dětské oči nám toho poví 
víc, než televize či tablet.     
  Přeji klid a mír v duších především a byli–li 
jste hodní, přinese Ježíšek i pár dárků Vám. Už 
se dnes můžete těšit. Zdraví a spokojenost        
o vánocích všem vespolek. 
                              František Zajíc   

Zamyšlení 



 
 

Hokejovou sezonu jsme zahájili v měsíci říjnu. Soutěž s názvem Třebechovická hokejová liga  
bohužel hrají jenom čtyři mužstva. Loňský vítěz Lípa nad Orlicí, HC Skalka, Max Hokej a naše HC 
Rokytno. Je škoda, že mužstev není víc, protože zápasy jsou docela kvalitní.   
Na výsledky odehraných zápasů se můžete podívat na stránkách naší obce. Pro ty co by se chtěli 
podívat na některý z našich zápasů tam je i rozpis utkání. 
Dále bych chtěl pozvat všechny vyznavače bruslení na každoroční  

  

„Vánoční led“ v Třebechovicích. 
Bruslení proběhne 24.12.2018 od 8.30 do 10.00 hodin. 

 

Pro ty kdo nemají vlastní dopravu bude k dispozici obecní tranzit s odjezdem v 8.00 hodin            
od hospody. 
Jelikož se blíží Vánoce a Nový rok tak Vám chci popřát klidné a pohodové Vánoce a do nového 
roku hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.                za HC Rokytno Leder Václav 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
   
 

 
 

 
 
   

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Zveřejňujeme  pouze akce, 

u kterých jsou jisté termíny konání. 

 
25. 1. 2019     Obecní  ples 

15. 2. 2019     Hasičský ples 
  9. 3. 2019     Maškarní ples 
10. 3. 2019     Dětský maškarní ples 

  6. 4. 2019     Velikonoční tvoření 
13. 4. 2019     Rokytenská míle 

27. 4. 2019     Čarodějnice v Rokytně 
30. 4. 2019     Čarodějnice v Drahoši 
30. 4. 2019     Čarodějnice v Bohumilči 

15. 6. 2019     Sportovní den 

                         

 
 
 
 

Obec Rokytno 
vás srdečně zve na 

VI. Obecní  ples , 
který se uskuteční  v  pátek  25. ledna 2019 od 20 hodin 

v hospodě „U Pitrů“ v Rokytně 
Hraje:   „ALIBI“       Vstupné  50 Kč 
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 Zpívání vánočních koled 

 

Hokejový klub Rokytno 

 

Kulturní  akce        

v  Rokytně 


