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Další plánované akce nemají ještě termíny konání, 
proto je nezveřejňujeme. 

 
                                   Kulturní komise obce Rokytno 

                     
                                 zve  na 

 

„Velikonoční    tvoření“, 
které bude  

v sobotu 4. dubna 2020  od 13 hodin  
v hospodě U Pitrů v  Rokytně  

  
P ř i j ď t e  s i  v y r o b i t  v e l i k o n o č n í  d e k o r a c i  k  o s l a v ě  j a r a .   
 M á m e  p r o  V á s  p ř i p r a v e n  m a t e r i á l ,  z d a r m a  i  k e  k o u p i ,      
 n a  v ý r o b u  j a r n í c h  a  v e l i k o n o č n í c h  d e k o r a c í .  
 S r d e č n ě  z v e m e  d ě t i  i  d o s p ě l é  n a  t o t o  s o b o t n í  o d p o l e d n e .  

 

 

 

 

  Pozvánka na slet čarodějnic. 

 

   Sraz a registrace čarodějnic a čarodějů :  
                  

        30. 4. 2020 od 17 hodin  
          
    v prostoru za rybníkem „U KACHŇÁRNY“  v Rokytně. 
 
Přijďte vybrat nej…  čarodějnici  a  čaroděje  
                                                         - kategorie dětí a dospělých. 
Soutěže pro děti.   
Po setmění bude zapálena hranice.  
K tanci a poslechu nám zahraje hudební skupina „ALIBI“. 
Občerstvení  zajišťuje  Myslivecký  spolek  Rokytno 
                                                                                        Kulturní komise obce Rokytno. 

21.3.2020  
Bohumileč: Přednáška - 
Punk vs demokratické 
principy a jejich slučitelnost  

28.3.2020 
 

Rokytno: Turnaj ve stolním 
tenisu 

4.4.2020 
 

Rokytno: Velikonoční tvoření 
11.4.2020 

 
Rokytno: Rokytenská míle 

16.4.2020  Rokytno: Vědomostní kvíz 
18.4.2020 

 
Rokytno: Sběr železa 

20.4.2020 
 

Sběr nebezpečného odpadu 
23.4.2020 

 
Sběr velkoobjemného odpadu 

Duben 2020 
 

Bohumileč: Přednáška - 
udržitelnost vody v krajině + 
ekologie 

Duben 2020 
 

Bohumileč: Přednáška - 
silniční doprava a předpisy 

30.4.2020  Rokytno: Čarodějnice  

30.4.2020  Bohumileč Čarodějnice s DJ 
hudbou z návěsu 

30.4.2020  Drahoš: Čarodějnice 

 Červen 2020 

 

Výlet důchodců 

7.6.2020 Dětský den v Rokytně 

5.7.2020  Bohumilečská pouť 

20.9.2020  Bohumilečské posvícení 

19.10.2020  Sběr nebezpečného odpadu 

22.10.2020  Sběr velkoobjemného odpadu 

   

PLÁNOVANÉ  AKCE 

 

 Pozvánky 



 

 
 
 

V prvním měsíci roku 2020 jsme společně 
protancovali večer na obecním plese, kde nám 
k tanci a poslechu hrála hudební skupina Alibi. 
Děkujeme všem, kteří nám věnovali odměny           
do soutěže o ceny. Hasičské posezení a maškarní 
bál byl také hojně navštíven. Pro pořadatele je 
radost chystat kulturní akce, odměnou jim je Vaše 
účast.  
Naplánované akce letošního roku, dle možností, 
začneme realizovat. Výměna střešní krytiny        
na obecním úřadu v Rokytně začne výběrovým 
řízením. Prvky „Lesního parku“ v Rokytně se 
vyrábějí. Hřiště v Bohumilči bude mít nové 
oplocení. Každou naši místní část, Bohumileč, 
Drahoš, Rokytno a Zástavu budeme zvelebovat. 
Nedílnou součástí je údržba zeleně. 
Děkuji Vám všem za Vaše upřímné, jak pozitivní, 
tak negativní, názory, kterých si vážím. 
S příchodem jara Vám přeji pevné zdraví a úsměv 
na tváři. 

                                 Petra Vrbatová 

 

 

 

 

 

 
Výpis z usnesení  

ze  zasedání zastupitelstva  obce Rokytno 
konaného dne 30.1.2020 

 
1. OZ schvaluje doplněný program zasedání o body : 
   č.20 – Fond obnovy domů a bytů 
   č.21 – Vyhláška o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů obce Rokytno  

2. OZ volí ověřovatele zápisu p. H. Zbudilovou a p. 
M. Kamenického. 

3. OZ nesouhlasí s „Investičním záměrem firmy Penny 
market s.r.o.“. 

4. OZ nesouhlasí s „Investičním záměrem firmy       
Go Power s.r.o.“. 

5. OZ schvaluje „Dodatek k obstaravatelské smlouvě 
č. 4/2016“, mezi Obcí Rokytno, Rokytno č.p.21, 
533 04 Sezemice a FLOR s.r.o., Labská č.p.857, 
533 04 Sezemice.  

6. OZ schvaluje „Dohodu mezi obcemi o zajištění 
provozování veřejného pohřebiště“, kde jsou 
smluvními stranami Obec Rokytno, Rokytno č.p.21, 
533 04 a Obec Újezd u Sezemic č.p.30, 533 04.  

7. OZ schvaluje návrh „Zápisu o vnesení 
nepeněžitého vkladu nemovitých věcí“ a návrh 
„Prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu 
nemovitých věcí do základního kapitálu 
společnosti“ a pověřuje starostku Petru 
Vrbatovou k jejich podepsání.  

8. OZ schvaluje „Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 
533 04“, mezi obcí Rokytno, Rokytno 21, 533 04 
Sezemice a DIMATEX CS, spol.s.r.o., Stará 
č.p.24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou. 

9. OZ schvaluje „Návrh a Cenovou nabídku na 
umístění zpomalovacích prahů a DZ pro zklidnění 
dopravy na místních komunikacích v obci 
Rokytno“, firmy Dopravní značení Pardubice 
s.r.o., Rosice č.p.155, 533 51 Pardubice. 

10. OZ schvaluje připojení obce Rokytno k 
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, 
vyvěšením vlajky dne 10.3.2020 u obecního 
úřadu. 

11. OZ schvaluje založení Veřejné sbírky. Účel 
použití - rehabilitační a kompenzační pomůcky, 
rehabilitace Matěje Vrbaty, příspěvek na nákup 
automobilu. 

12.  
 A. OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 1123/68 v k.ú. 

Rokytno o výměře 159 m2, za cenu 15 900,-Kč 
(100 Kč/m2), p.JT. Správní poplatek (návrh na 
vklad) zaplatí kupující. Žádost splňuje 
podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   Vyvěšeno: 
12. 1. 2020     Sejmuto: 30. 1. 2020  

 B. OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 1123/153 
v k.ú. Rokytno o výměře 55 m2, za  cenu 5500,-
Kč (100,- Kč/m2), manželům  D a JS. Správní 
poplatek   (návrh na vklad) zaplatí kupující.   
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 
Sb.   Vyvěšeno: 12. 1. 2020  Sejmuto: 30. 1. 
2020       

 C. OZ schvaluje prodej pozemku st. 298 v k.ú. 
Rokytno o výměře 7 m2, za cenu 3 500,-Kč   
(500,- Kč/m2), manželům  V. Správní poplatek   
(návrh na vklad) zaplatí kupující.  Žádost 
splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   
Vyvěšeno: 12. 1. 2020  Sejmuto: 30. 1. 2020  

 D. OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 41/4 v k.ú. 
Rokytno o výměře 6 m2, za  cenu 3 000,- Kč  
(500,- Kč/m2), p. J. Správní poplatek   (návrh 
na vklad) zaplatí kupující.   Žádost splňuje 
podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   Vyvěšeno: 
12. 1. 2020  Sejmuto: 30. 1. 2020     

 E. OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 
1123/87 v k.ú.Rokytno za cenu stanovenou na 
zasedání zastupitelstva dne 1.6.2017, usnesení 
č. 17F/5/2017. Správní poplatek (návrh         
na  vklad) a geometrický plán zaplatí kupující. 

F. OZ schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č. 
1596 a 1123/143 oba v k.ú.Rokytno za   cenu 
stanovenou na zasedání zastupitelstva dne 
1.6.2017, usnesení č. 17F/5/2017. Správní 
poplatek (návrh   na vklad) a geometrický plán 
zaplatí kupující. 

G. OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 
127/41 v k.ú.Rokytno za cenu stanovenou         
na zasedání zastupitelstva dne 1.6.2017, 
usnesení č. 17F/5/2017. Správní poplatek 
(návrh na vklad) a geometrický plán zaplatí 
kupující. 

H. OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 
1123/30 v k.ú.Rokytno za cenu stanovenou na 
zasedání zastupitelstva dne 1.6.2017, usnesení 
č. 17F/5/2017. Správní poplatek (návrh na 
vklad) a geometrický plán zaplatí kupující. 

I. OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 
1123/4 v k.ú.Rokytno za cenu stanovenou na 
zasedání zastupitelstva dne 1.6.2017, usnesení 
č. 17F/5/2017. Správní poplatek (návrh na 
vklad) a geometrický plán zaplatí kupující. 

J. OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 
1123/30 v k.ú.Rokytno za cenu stanovenou na 
zasedání zastupitelstva dne 1.6.2017, usnesení 
č. 17F/5/2017. Správní poplatek (návrh          
na vklad) a geometrický plán zaplatí kupující. 

13.  
 A. OZ schvaluje „Pravidla pro tvorbu a čerpání 

Fondu obnovy domů a bytů“ a ruší Obecně  
závaznou vyhlášku obce Rokytno č. 1/2010        

 

O čem se jednalo 

 

Slovo starostky 



o vytvoření a použití účelových prostředků 
fondu oprav a  modernizace bytového fondu. 

 B. OZ vyhlašuje „Výběrové řízení“ ohledně   
„Čerpání   Fondu obnovy domů a bytů“.  

14. OZ schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku obce 
Rokytno o stanovení systému   shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů obce Rokytno 
číslo 1/2020“. 

15.  
 A. OZ souhlasí s výzvou k podání nabídek na akci 

„Výměna střešní krytiny  na  domě   č.p.21 
v Rokytně – budova obecního úřadu“. 

 B. OZ schvaluje, že technický dozor, počínaje 
výběrovým řízením až dokončení a převzetí stavby 
nad akcí „Výměna střešní krytiny na domě č.p.21 
v Rokytně – budova obecního úřadu“, bude dělat 
p. Jaromír Bulíček, Češkova č.p.1717, 530 02 
Pardubice.  

16. OZ schvaluje Cenovou nabídkou na geodetické 
zaměření rybníku v obci Rokytno, rozbor    
sedimentu v rokytenském rybníku a rozbor půdy, 
kde by měl být sediment uložen, od firmy 
Projekční  kancelář Ing. Václav Kůrka, Hradecká 
č.p.1383, 535 01 Přelouč. 

17. OZ schvaluje Cenovou nabídkou na Vypracování 
projektové dokumentace – Stavební  úpravy 
stávajících chodníků v Bohumilči. Projekt 
vypracuje p. Ing Tomáš Rak, Truhlářská 
č.p.264/22, 503 41   Hradec Králové. 

18. OZ schvaluje pronájmem prostor v domě č.p.146 
v Rokytně p. V. Blažkovi, Rokytno č.p.86,   53304 
Sezemice. 

19. OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb, mezi 
Obcí Rokytno, Rokytno č.p.21, 533 04   Sezemice 
a Černohlávek Group s.r.o., Církvice č.p.57, 
28533 Církvice. Předmětem smlouvy je odpad-20 01 
25  jedlý olej a tuk. 

20. OZ schvaluje Cenovou nabídku, Nástavba objektu 
č.p.146 Rokytno - dokumentace pro stavební 
povolení a změna stavby před dokončením, kterou 
vypracuje Ing. Ivana Horáková, Doležalova 
č.p.68,   530 02 Ostřešany. 

 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

 
 

- jednání rady za poslední období.    Jedná se o 
jednání ze dne 16.1.2020.  

- „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce“, 
ze dne 18.12.2020, kdy nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.    

- hospodaření obce k 31.12.2019.      
- nabídky venkovních prvků firmy CityZEN.Living 

s.r.o. 
- Cenovou nabídku na ISEKI SXG 323 HL. Doporučeno 

na zasedání OZ v únoru 2020. 
- „Protokol o kontrole č. 133/20/665“. Kontrola 

byla provedena dne   22.1.2020 v sídle OSSZ 
Pardubice, U Stadionu č.p.2729, 530 02 
Pardubice. Výsledek kontroly je bez závad. 

- že dne 28.3.2020 pořádají turnaj Obec Rokytno a 
Oddíl stolního tenisu. 

- že bude Obec Rokytno připravovat Návrhy na změnu 
územního plánu. 

- informace ohledně Defibrilátoru AED PHILIPS 
HEARTSTART FRX. Doporučeno na jednání OZ 
v únoru. 

  
 
 
 

    Výpis  z  usnesení   
   ze  zasedání zastupitelstva  obce Rokytno 

     konaného dne  27. 2.2020 
 

1. OZ schvaluje doplněný program zasedání o body : 
č.11 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby - 
Rokytno 
č.12 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby - 
Bohumileč 
č.13 – Pasport místních komunikací 
č.14 – Nákup pozemku 

2. OZ volí ověřovatele zápisu p. H. Procházkovou 
a p. J. Richterovou. 

3. OZ schvaluje prodej části pozemku p.č. 1123/225 
v k.ú. Rokytno o  výměře 40 m2, za cenu Kč (35,-
Kč/m2) manželům V. Geometrický plán zadá a 
zaplatí kupující. Správní poplatek (návrh na 
vklad) zaplatí kupující.   Žádost splňuje 
podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   Vyvěšeno: 
12. 1. 2020     Sejmuto: 30. 1. 2020  

4. OZ schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene  a dohodu o umístění 
služby“, IV-12-2020220/SoBS/4, Rokytno, 
Bohumileč p.č.808/4 – NN.KNN. (ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická č.p.874/8, 405 02.) 

5. OZ schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene  a dohodu o umístění 
služby“, IV-12-2019707/VB/1, Rokytno 
p.č.141/3-16RD-knn. (ČEZ Distribuce, a.s. se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
č.p.874/8, 405 02.) 

6. OZ schvaluje záměr nákupu pozemků (stávající 
cesty) p.č. 863/2, 863/4, 904/32, 1215/5, 
1113/20, vše v k.ú. Rokytno a části pozemků 
(stávající cesty) p.č. 904/84 a 1115/1 oba 
v k.ú. Rokytno. Majitelé pozemků budou 
osloveni. 

7. OZ schvaluje „Smlouvu o poskytnutí finančního 
daru“, ve výši 5000,-Kč  na konání akce pro 
děti. Dárcem je Oleksandr Yarynych, Opočinek 
č.p.79, 53002. 

8. OZ schvaluje zadávací podmínky pro výběr 
zhotovitele zakázky, „Výměna střešní krytiny 
hlavní budovy OÚ Rokytno“, zadavatelem zakázky 
je Obec Rokytno, Rokytno   č.p.21, 53304, IČO. 
00274178. 

9. OZ jmenuje členy do komise na výběr dodavatele 
zakázky „Výměna střešní krytiny hlavní budovy 
OÚ Rokytno“, k otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek: Vrbatová Petra, Fousek 
Jiří, Bulíček Jaromír. Náhradníci: Leder Aleš, 
Jana Richterová, Hedvika Zbudilová. 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  

 
 

- jednání rady za poslední období. Jedná se o 
jednání ze  dne 6.2.2020.  

- zprávu o činnosti Městské policie Sezemice za 
rok 2019“ a „Výkaz hodin za IV. čtvrtletí roku 
2019“.  

- „Cenové nabídky“ sekaček ISEKI SXG 323 HL, 
GRASSHOPPER 725DT6 a STARJET UJ 102-24 P6 4X4 PRO.  

- informace ohledně AED defibrilátoru. 
- informace ohledně „Pasportu místních 

komunikací“. Veřejná vyhláška „Rozhodnutí“ je 
vyvěšena na www.rokytno.eu.  Vyvěšeno: 13. 2. 
2020. Sejmuto: 2. 3. 2020 .  

- informace ohledně „Veřejné sbírky“, pro Matěje 
Vrbatu. 

http://www.rokytno.eu/


 

 

 
ÚZEMNÍ PLÁN 

Územní plán je označení pro druh dokumentu, 
týkající se uspořádání a využití určitého území. 
Jedná se o plán, jehož cílem je účelně a funkčně 
umožnit výstavbu a rozvoj současně s požadavky na 
udržení stavu krajiny a přírody. 
Územní plán zohledňuje jak životní prostředí, tak 
ekonomiku a potřeby lidí, kteří v dané oblasti 
žijí. Díky územnímu plánu je možno vyhovět 
potřebám jedinců i společnosti a současně 
zachovat dědictví a stav krajiny pro příští 
generace. 
 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Obec Rokytno plánuje podat návrh na změnu platného 
územního plánu. O změnu územního plánu může 
zažádat jak fyzická, tak i právnická osoba, která 
má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku na 
území obce Rokytno. Žádost si můžete podat 
písemně, dle tiskopisu, který si můžete 
vyzvednout na obecním úřadu v Rokytně, popřípadě 
stáhnout na http://www.rokytno.eu/formulare. 
Případné návrhy na pořízení změny územního plánu 
Rokytno lze podat na obecním úřad Rokytno 
NEJPOZDĚJI do 31.3.2020.  
 
Připravuje se Zpráva o uplatňování územního plánu 
obce Rokytno, jejímž obsahem mohou být i pokyny 
pro zpracování návrhu změny územního plánu 
Rokytno. Obsah návrhu na změnu územního plánu je 
upraven v ustanovení §55a odst.2 stavebního 
zákona. 
 
 

 
      

 
  Obec Rokytno vydala k  příležitosti setkání 
rodáků publikaci o historii a současnosti Obce 
Rokytno (Rokytno, Bohumileč, Drahoš, Zástava). 
Publikace je ještě k dostání na obecním úřadu 
v Rokytně. Můžete si pro ni přijít, nebo si 
domluvit předání: 
tel: 466 989128 , 602435122 email: 
urad@rokytno.eu.    

Publikace je pro občany Rokytna zdarma. 

                            Obecní úřad Rokytno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pardubický kraj svolává veřejné slyšení k podání  
informace o postupu přípravy, výstavby a 
technických informací o silnici II/298, obchvat 
Rokytna a napojení na D35. 
 

Jednání se uskuteční 
ve středu 1.dubna 2020  od 16-ti hodin 
v sále hostince U Pitrů v Rokytně. 

 
Obec Rokytno, na základě žádosti Pardubického 
kraje přikládá k Rokytenským novinám v místní 
části Rokytno oficiální pozvánku Pardubického 
kraje. 
 
 
 
 
 

 
Obec Rokytno má od března 2020 aktualizovanou 
aplikaci pro hlášení obecního rozhlasu. Tato 
aplikace umí také rozesílat hlášení rozhlasu, ve 
zvukové formě, na zadané emailové adresy. Toto 
hlášení bude též umístěno na webové stránky 
www.rokytno.eu.   
Prosíme proto občany, kteří chtějí dostávat 
hlášení rozhlasu na svůj email, aby nám tyto 
adresy zaslali nejpozději do 31.3.2020 na email 
urad@rokytno.eu . Přijetí adresy na náš email vám 
potvrdíme odpovědí.  

Jelikož nám adresy do aplikace bude nahrávat 
firma, plánujeme přidávání dalších adres 
(aktualizaci adresáře) nejdříve za  2 měsíce. 
Z tohoto důvodu potřebujeme získat Vaše emailové 
adresy v daném termínu.  

                      Marcela Kamenická   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

      

 

Změny územního plánu obce 

 

Rozhlas na email 

 

Pozvánka na jednání 

 

Publikace o Rokytnu 

http://www.rokytno.eu/formulare
http://www.rokytno.eu/
mailto:urad@rokytno.eu


 
 
 
 
Jak se onemocnění COVID-19 přenáší? 
 

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po 
úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou 
infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje 
nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích 
cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní.     
Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, 
které neustupují. Mohou být provázené 
nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a 
brzy se objeví projevy kašle. 
 

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit? 
 

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém 
respiračním onemocnění: 
- vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní 
- dodržovat základní hygienická pravidla 
- používat například i dezinfekci, pokud jsme       
v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními 
respiračními potížemi 
- nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob 
- jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by 
měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. 
při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe 
jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si 
zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! 
(kapénky se pak mohou přenést dál) 
- důsledně chránit by se měli také zdravotníci, 
kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku  
 
 

Zdroj : Ministerstvo zdravotnictví ČR    
http://www.mzcr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Přijměte srdečné pozvání na přednášku  

o indickém celostním léčebném systému: 

 

ÁJURVÉDA V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ 
aneb každý potřebuje něco jiného 

 

 
 

Přednášející: Mgr. Marta Hubačová 

Kdy: 24.3. 2020, 17:00-18:30 

Kde: ZŠ a MŠ Rokytno 

Vstupné: dobrovolné 

Vhodné pro všechny, kteří se zajímají o umění, 

 jak být zdráv a jak se správně stravovat.  

 

 
 
 

   Obec Rokytno vydává 4 x za rok Rokytenské 
noviny a tiskne cca 370 výtisků. Noviny obdrží 
zdarma každá domácnost v obci. Noviny si 
zpracováváme a tiskneme sami na úřadě 
(z ekonomických důvodů většinou jen černobíle) a 
jsme rádi za každou připomínku, příspěvek i námět, 
co v nich uveřejnit.   
Proto v Rokytenských novinách zdarma uveřejňujeme  
i podepsané příspěvky a náměty Rokytenských 
občanů. Soukromou inzerci uveřejňujeme také 
zdarma, podnikatelskou za poplatek, volební 
inzerci neuveřejňujeme.  
 Pokud  chcete  uveřejnit   svoje   příspěvky  na  
stránkách  našich  novin, zašlete  je  nám poštou, 
osobně na úřad nebo do našich schránek (v Drahoši 
na kulturním domě, v Zástavě na autobusové 
čekárně, v Bohumilči na budově úřadu a hasičárny, 
v Rokytně na budově úřadu)  nebo  emailem 
(urad@rokytno.eu ). 
 Uzávěrky dalších letošních novin jsou 4.6.2020,   
4.9.2020 a 4.12.2020. 
 

Cena inzerce v Rokytenských novinách 
(včetně DPH): 
   (formát stránky A4 )   
              Celá stránka       242  Kč 
              Půl stránky        121  Kč 
              Čtvrt stránky       60  Kč 

 
 
 

 
Obec Rokytno nabízí na prodej proschlé palivové 
dříví k okamžité spotřebě. V nabídce jsou tyto 
druhy dřeva a cena je  za 1 prm včetně DPH a 
dopravy do 3 km. 
  
 
 
 
 
 

 
Objednávky lze zaslat emailem nebo poštou 
na Obecní úřad v Rokytně ( urad@rokytno.eu ). 
 
 
 

 
 

    
 
NABÍZÍM BROUŠENÍ KUCHYŇSKÝCH NOŽŮ 
Trnka Radek 
Rokytno 160 (řadovky) 
Tel.: 602 412 990 
 
 

Máte doma něco přebytečného? 
Nebo naopak něco sháníte?  
Pak je tu pro vás Inzerce Rokytno! 
Stačí jen zavolat nebo napsat a inzerát bude 
zveřejněn v Rokytenských novinách a také bude 
vyvěšen na místních informačních tabulích. 
Kontakt: 
urad@rokytno.eu                       
     Obecní úřad  Rokytno 466 989 128 

  Štípané cca 1 m dlouhé 
    borovice 1 300 Kč 

    bříza 1 300 Kč 

 Kuláčky cca 1 m dlouhé 

    mix   800 Kč 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
informuje 

Inzerce  ROKYTNO   

 

Rokytenské noviny 

Prodej dřeva 

Pozvání 

http://www.mzcr.cz/
mailto:urad@rokytno.eu
mailto:urad@rokytno.eu


 
 
 

 
Oznamujeme majitelům volně pobíhajících psů, že 
tím, že jim pes uteče se dopouštějí přestupku 
proti zákonu a mohou být za to potrestáni.  
Dále žádáme majitele psů, aby si po svých psech 
uklízeli, protože neuklizením výkalů psa z 
veřejného prostranství se dopouštějí také 
přestupku.  
Volné pobíhání psů a znečišťování veřejného 
prostranství budeme řešit ve spolupráci 
s městskou policicí! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Připomínáme   občanům,  že poplatek 
  za popelnice   a   poplatek za psy je třeba 

zaplatit do  31.3.2020. 
 

Po zaplacení poplatku za objednanou nádobu bude 
majiteli nemovitosti vydána známka, kterou si 
nalepí na popelnici. 
Popelnice se známkami na rok 2019 budou 
vyváženy pouze do konce března. V dubnu 2020 
již nebudou popelnice bez nových známek 
vyváženy.  
Připomínáme těm, kteří popelnice zaplatili, ale 
známky si nevyzvedli. Je třeba si známky osobně 
vyzvednout a nebo domluvit jejich předání. 
 

Poplatky  lze  zaplatit  takto: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu     
   v Rokytně v úředních hodinách  
2. příkazem k úhradě 
  Číslo účtu 43-3686410277/ 0100 (VS číslo domu) 
 

Vše o poplatcích je na našich stránkách 
www.rokytno.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto dnech 

      v  pondělí   20. dubna 2020 

 a    v  pondělí   19. října 2020 
 

 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. 
 
 
 
 

Pneumatiky se nesbírají!! 
 
Pneumatiky lze odevzdat ve sběrných místech firmy 
Eltma, která jako autorizovaný kolektivní systém 
organizuje svoz a likvidaci pneumatik. 
Více : https://www.eltma.cz/  
 
Případně lze pneumatiky odevzdat, po domluvě na 
Obecním úřadu v Rokytně a Obec je za Vás odveze 
na sběrné místo firmy ELTMA.   
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Kontejnery na velkoobjemný odpad budou přistaveny 
v obci Rokytno  
      23. 4.2020 od 8 do 20 hodin 
   a  22.10.2020 od 8 do 20 hodin. 
 

Stanoviště kontejnerů: 
v Rokytně je za základní školou. 
v Bohumilči je u hospody. 
 

Do kontejnerů na velkoobjemný odpad patří pouze 
odpad, který se svým rozměrem nevejde 
do popelnice např.  starý nábytek, koberce, 
podlahové krytiny (PVC, lino). 
Do kontejneru nepatří odpad, který se svým 
rozměrem vejde do popelnice, elektroodpad, 
nebezpečný odpad, pneumatiky a stavební materiál 
(cihly, trubky, obaly od materiálu apod.).  
 

Dále lze tento velkoobjemný odpad  odvézt  
- na sběrný dvůr do Dražkovic.  
Provozní  doba  sběrného  dvoru   je  
PO – PA  6.30 – 15.00 , ve středu do 17 hodin.  
- do Sezemic do firmy FLOR s.r.o.,   
která se nachází po levé straně před sezemickým 
rybníkem.  
Otvírací doba je PO - PA  od 7 do 15.30 hodin. tel. 
777743039. 
Celkem  můžete  odvézt  maximálně  200 kg 
velkoobjemného  odpadu na osobu a rok.   
 

 

Velkoobjemný odpad 
nebezpečných odpadů 

 

HC Rokytno 

 
 

Svoz nebezpečných odpadů 

 

Likvidace odpadů v roce 2019 

 

Majitelům psů 

Poplatek za popelnice a psy  

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


 
 
 

    

   Vážení přátelé, 
  Již přes 25 let realizuje Diakonie Broumov, 
sociální družstvo myšlenku pomoci sociálně 
potřebným lidem. Hlavním prostředkem 
k uskutečnění tohoto cíle jsou dnes již tradičně 
organizované sbírky použitého ošacení. Jsme hrdí, 
že každým rokem se do nich zapojuje více jak 2 000 
měst a obcí v České republice. Naši dárci také 
mohou využívat kontejnery na textil pískově-žluté 
barvy, jejichž počet překračuje hranici 800. 
Najdete je ve dvou velikostech a jsou rozmístěny 
po celé republice. 

 Dovolte nám touto cestou vyjádřit naše upřímné 
poděkování za Vámi darovaný materiál či 
uspořádanou sbírku. Podáním pomocné ruky můžeme 
naopak my pomoci lidem v sociální nouzi, ve které 
se nacházejí. Vytříděný textil je rozesílán jako 
materiální pomoc lidem v České republice, 
východní Evropě a v zemích třetího světa, zejména 
v Africe. Důležitým aspektem činnosti Diakonie 
Broumov je také ochrana životního prostředí.    
95 % Vámi darovaného textilu smysluplně 
využijeme, ať již k zmíněné materiální pomoci, 
tak i k další recyklaci. Jsme vděční za Vaše úsilí 
a čas, který nám věnujete. Jste nezbytnou součástí 
našeho týmu lidí, protože právě díky Vám můžeme 
realizovat naše poslání: „Nepotřebné věci 
potřebným.“ 

 Rádi bychom Vás tímto poprosili, pokud to bude 
možné, zda byste textil před darováním prohlédli 
a vyřadili některé věci, které my nemůžeme již 
dále využít a musíme je likvidovat na skládce, 
což je pro nás opravdu velmi finančně náročné. 
Jedná se zejména o bundy či kabáty s rozbitým 
zipem, s dírou, poškozené od molů. U některých 
věcí poškození či roztržení nevadí,  máte je 
uvedeny v přiloženém seznamu, především se jedná 
o bavlněné věci (mikiny, ložní prádlo, ručníky, …) 

Připravili jsme podrobnější seznam, který Vám 
usnadní přípravu věcí ke sběru, vytřídění záleží 
však pouze na Vás a na Vašich možnostech. Chceme 
každého ubezpečit, že si vážíme jakékoliv pomoci 
a Vaši pomoc vždy uvítáme. 

 Závěrem bychom Vám ještě jednou chtěli co 
nejsrdečněji poděkovat za Vaši dosavadní pomoc. 
Pevně věříme, že se Vám podaří vytřídit určité 
druhy šatstva dle našich požadavků. Budeme velice 
rádi a potěšeni, když i nadále zůstanete dárci a 
zároveň přáteli Diakonie Broumov a budete 
společně s námi pomáhat potřebným.          

Sbírka pro diakonii Broumov  
 se uskuteční : 

 

od 15.4.2020 do 27.4.2020  
7-12, 13-15,30 PO,ST do 17 hodin 

v chodbě budovy obecního úřadu v Rokytně 
 

Jaké věci je možné darovat: 

 Veškeré oděvy - dámské, pánské a hlavně  dětské 
– nepoškozené s fungujícími zipy. 

 Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce). 

 Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním 
zipem. 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté 
i mírně poškozené. 

 Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové.  

 Záclony, závěsy – nepoškozené. 

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 
odřezky a zbytky látek). 

 Nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán. 

 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční. 
 

Věci, které vzít nemůžeme: 

 Znečištěný a vlhký textil. 

 Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů. 

 Nábytek, jízdní kola, kočárky - transportem se 
poškodí. 

 Lyže, lyžáky. 

 Knihy. 
        Diakonie Broumov  www: diakoniebroumov.org 

 
 
 
 
 
 
 
Kvízování v Rokytně jsme zahájili 23.1.2020. 
Tématem byli naše místní části Bohumileč, 
Drahoš, Rokytno a Zástava. V tento den, se nás 
sešlo 16 soutěžících, 4 soutěžní týmy. Byl to 
příjemně strávený podvečer, kdy jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavého o našich obcích. 
Druhé kvízování proběhlo 5.3.2020. Téma bylo 
všeobecné. Zúčastnilo se 17 soutěžících,           
6 soutěžních týmů. 
Dne 16.4.2020 se opět sejdeme, otestujeme si své 
znalosti. Kvízy budou z různých oblastí. Zkuste 
si, jak jste na tom s vašimi znalostmi a přijďte 
mezi nás! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obec Rokytno vyhlašuje konání veřejné sbírky 
na pomoc 

Matějovi Vrbatovi z Rokytna, 
který je po těžké nehodě upoután na lůžko. 

 
ZAHÁJENÍ SBÍRKY – 11.2.2020 
PŘÍSPĚVKY LZE POSÍLAT NA TRANSPARENTNÍ ÚČET 

5763624359/0800 u České spořitelny . 
 
Účel veřejné sbírky: Nákup rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek, rehabilitace Matěje 
Vrbaty, příspěvek na nákup automobilu. 

 
Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem 
Pardubického kraje.  

 
 

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 

Vědomostní kvíz 
 

SBÍRKA NA MATĚJE 



                                                      

                      

 

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

 

 

 

 

 

 

  STŘÍPKY  
 Z NAŠÍ ŠKOLY        
      
 

 
Hledáme babičky, dědečky 

 
 
Pobýváte rádi v přítomnosti dětí? 
Máte vnoučata, pravnoučata v naší mateřské škole? 
Máte vnoučata daleko od vás a občas se vám po nich 
zasteskne? 
Baví vás čtení nebo vyprávění pohádek? 
Dělá vám potěšení s dětmi sdílet příběhy? 
Chcete být užiteční? 
Jestliže jste si na některou otázku odpověděli 
kladně, pak jste to vy, které hledáme. 
Buďte tak laskaví, do 26. 3. 2020 mě kontaktujte 
osobně nebo prostřednictvím telefonu 739 203 103. 
Společně bychom se sešli v pondělí 30. 3. 2020, 
abychom si vše upřesnili a zodpověděli dotazy.  
O co se jedná? 
Jednou týdně – každou středu – od 11:45 hodin 
bychom vás přivítali v naší mateřské škole. Byli 
byste svědky přípravy na odpočinek a mohli byste 
s dětmi navázat kontakt. Až budou děti na 
lehátkách, přečetli byste jim pohádku nebo příběh 
z knížky, kterou mají děti rozečtenou nebo kterou 
si po domluvě s učitelkami donesete z domova. 
Pohádku můžete i vyprávět. Paní učitelka bude 
přítomná, zodpovídá za děti. Domů byste odcházeli 
mezi 12:30 – 12:45 hodinami. 
Rádi bychom v květnu zrealizovali setkání 
babiček, dědečků a dětí. Vyprávěli bychom si, jaké 
to bylo dříve ve školce, jakou hračku měl kdo 
nejraději, jaká hra mu dělala potěšení. 
Prohlíželi bychom si fotky, po případě hračky, 
deskové hry, s kterými jste si hráli v dětství. 
Porovnávali bychom dříve a nyní, hledali shody, 
odlišnosti. Prostě bychom si to společně užili a 
měli k sobě blíž. Následně bychom si všichni každý 
den mohli užívat zdravení a obdarovávat se 
úsměvem. A to není málo. 
 

Zvýšení a zlepšení kvality výuky 
na ZŠ a MŠ Rokytno 

 
Tak se jmenuje projekt, do kterého jsme v září 
2019 vstoupili a budeme ho realizovat do 31. 8. 
2021.  
Celkové zdroje: 925 997,-Kč, Unie: 787 097,44Kč, 
národní veřejné zdroje 138 899,56 Kč. 
Žáci 4. ročníku navštěvují od listopadu čtenářský 
klub. V období pěti měsíců bude realizováno 

minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Jde 
o formu volnočasové aktivity, která vede k rozvoji 
klíčových kompetencí žáků. Takto získané 
znalosti, dovednosti a kompetence se následně 
promítnou do vyučování, do povinné složky 
vzdělávání žáka. Čtenářský klub pracuje pod 
vedením paní Boženy Blažkové. 
Ze získaných financí jsme zakoupili 10 notebooků. 
Od ledna 2020 je začali při vyučování využívat 
hlavně žáci 3. ročníku a to nejméně jednou týdně 
po dobu 64 týdnů.  Aktivita cílí na větší 
individualizaci výuky a na rozvoj digitálních 
kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní 
zapojení do procesu výuky. 
Do konce školního roku chceme zrealizovat 1 
projektový den mimo školu, kterého se zúčastní 
žáci 4. ročníku. Jeden projektový den ve MŠ a 
jeden projektový den mimo MŠ. 
 

Zelený ParDoubek 2020 
 
Ekocentrum PALETA, krajský koordinátor ekologické 
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Pardubickém 
kraji, vyhlásil ve spolupráci s Pardubickým 
krajem již tradiční ekologickou soutěž. 
Tato soutěž je určena mateřským, základním a 
středním školám se sídlem v Pardubickém kraji a 
je zaměřena na realizaci ekologické výchovy. Ti 
nejlepší získají finanční odměnu a vybrané školy 
s velmi dobrou úrovní environmentální výchovy 
získají certifikát. 
Rozhodli jsme se s naší mateřskou školou soutěže 
zúčastnit. Do 30. 6., kdy je uzávěrka soutěže, 
nás čeká ještě hodně práce. Ale tato práce je 
smysluplná. Výsledky se dozvíme začátkem 
následujícího školního roku. 
 

ZÁPIS: 
do 1. ročníku ZŠ 

proběhne ve středu 15. 4. 2020, 
 

do MŠ ve středu 13. 5. 2020. 
 

Formuláře budou k dispozici na našich stránkách 3 
týdny před zápisy. Můžete si je vyzvednout i 
v ředitelně ZŠ. Další informace budou vyvěšeny na 
úřední desce školy. 
 
Velikonoce – prázdniny od čtvrtka 9. 4. 2020 do 
13. 4. 2020 – uzavřena MŠ i ZŠ (v pátek 10. 4. 
2020 svátek). 
 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
 se uskuteční od 22. 6. do 26. 6. v Orlických 
horách na Šajtavě. Bližší informace budou rodičům 
předány.  
Další akce školy najdete na našich webových 
stránkách. Nezapomeňte si prohlédnout 
fotodokumentaci již realizovaných akcí. 
 
Ve škole proběhnou zajímavé akce pro veřejnost – 
např. tradiční turnaj ve stolním tenisu 28. 3. 
2020 nebo v úterý 24. 3. 2020 od 17 hodin 
přednáška paní Hubačové na téma Ájurvéda. Stále 
je z čeho vybírat, na co se těšit. 
Za všechny zaměstnance přeji všem jaro plné 
světla, barev, vůní, svěžesti a lásky. 
                        Mgr. Olga Brousilová 
 
 



 
 
 
 

  V červnu minulého roku jsem byla radou obce 
Rokytno jmenována kronikářkou obce. 

  Chtěla bych důstojně navázat na práci 
předchozího kronikáře pana Jiřího Zběhlíka, jehož 
poslední zápis v obecní kronice je za rok 2011. 

  Je třeba tedy doplnit zpětně zápisy za roky 2012 
- 2018. Vedení obecní kroniky upravuje zákon      
č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, účinný          
od 1. 7. 2006. Stanoví způsob vedení  a také 
osnovu zápisu v kronice. Zápis do kroniky se 
provádí nejméně 1x za kalendářní rok a obsah 
schvaluje rada nebo zastupitelstvo. Součástí 
kroniky jsou i přílohy, tedy dokumenty 
nejrůznějšího druhu - výroční zprávy, výstřižky  
z novin, fotografie, záznamy filmové, zvukové, 
atd. Chtěla bych touto cestou požádat každého, 
kdo nějaké takovéto dokumenty vlastní o případné 
zapůjčení k okopírování, aby mohly být přiloženy 
k dokumentům. Zanecháme tímto budoucím generacím 
odkaz o našem žití. 

  Dosti bylo teorie. Chtěla bych ve svém "okénku" 
přinášet z mého pohledu zajímavé informace o naší 
obci  z obecní kroniky. 
Dnes nakoukneme do historie obce. Říká se, že 
trocha historie ... 
 
VÍTE,  ŽE.... 

- první zmínka o Rokytně a Bohumilči je stará  584 
let, tedy z roku 1436 a je spojena  s panstvím 
hradu Kunětická Hora. 

- osada Drahoš vznikla v letech 1777 - 1778 a 
Zástava v letech 1778 - 1780, obě                       
v místech vypuštěných a vysušených rybníků. 

- název obce Rokytno  je odvozen od rokyt a 
rokytí. Rokytou se nazývají vrby a rokytí byly 
vrbové keře. 

- jméno vsi Bohumileč vzniklo  složením slov   
Bohu - milí.  

- Drahoš a Zástava mají název po rybnících,        
na jejichž území obě osady vznikly. 

- po pravé straně silnice z Rokytna do Býště se 
rozkládá chráněné území Písečné přesypy u Rokytna 
o rozloze 7,19 ha. Je to lokalita přírodních 
útvarů prorostlých borovým  lesem a sestává se ze 
14-ti vln různých tvarů a velikostí. Vzhledem 
k bohatství přesypových tvarů soustředěných na 
poměrně malé ploše je toto chráněné území 
označováno za nejvýznamnější lokalitu navátých 
písků ve východním Polabí. 

- také písčina u Zástavy je jednou z mála známých 
lokalit v Čechách, na kterých se vyskytuje jeden 
z nejvýznamnějších pískomilných druhů brouků - 
chroust mlynařík. Tato lokalita je významná tím, 
že je jednou ze sedmi známých lokalit na území 
ČR, na kterých je možné pozorovat rojení těchto 
pozoruhodných brouků. 

-  pouť v Rokytně je vždy první neděli po sv. 
Jiřím - patronu kostela v Býšti - tj. 24.4., pokud 
vychází svátek na neděli, je pouť v neděli         
na Jiřího. Posvícení je 2. neděli v září. 

 

 

 

 

 

- v Bohumilči je pouť v neděli po svátku sv. Petra 
a Pavla, což je 29. června - patrona kostela        
v Dřítči. Posvícení je 3. neděli v září. 

- v Drahoši je pouť podle Rokytna a posvícení je 
podle Ředic, tzn. v neděli po svátku sv.   Václava 
- 28. září. Pokud je Václava v neděli, posvícení 
je až následující neděli. 

- pouť v Zástavě je stejně jako v Bohumilči po 
svátku sv. Petra a Pavla. Posvícení je v neděli 
po 15. srpnu, což je datum posvěcení křížku         
v Zástavě. 

- škola v Rokytně byla založena před 226 ti lety, 
v roce 1794. Do té doby se vyučovalo v obecní 
pazderně, kde vyučovali řemeslníci nebo 
vysloužilí vojáci.  

- v roce 1882 byl v Rokytně založen Sbor 
dobrovolných hasičů a téhož roku byla zřízena i 
obecní knihovna 

                      Jana Richterová 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Dne 11.1.2020 proběhla v obci Rokytno 
tříkrálová sbírka, kdy se do 6 ti  pokladniček 
vybralo 24 019 Kč.  
Velké poděkování patří nejenom dárcům, ale 
především koledníkům, neboť najít takové 
dobrovolníky není vůbec jednoduché. Děkujeme 
Petrijane Lederové, Elišce Šlemrové, Dagmar 
Lankašové,  Ivě Formánkové, Marcele Tučkové,   
Michale Šimákové a samozřejmě také 18–ti dětským 
koledníkům. 

                          Petra Vrbatová 
 
Další informace o sbírce najdete na:   
https://pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                   

 
 
 

 
 

Okénko z obecní kroniky 

Tříkrálová sbírka 

https://pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka


 
 
 
 

                
      Každého z nás překvapila smutná zpráva      
o odchodu pana Kubizňáka na počátku prosince 
minulého roku. Sice tomu předcházelo vleklé 
onemocnění, ale protože naděje umírá poslední, 
všichni jsme doufali v jeho uzdravení. Bohužel 
opak bývá pravdou, tou horší. Nám zbylo jen 
rozloučení a vzpomínání na doby minulé, kdy žil a 
pracoval, co mu síly stačily i víc. 
Po politické změně poměrů byl zvolen 
zastupitelstvem starostou obce. 
Hektická doba událostí a nadějí. Perspektiva nové 
a jiné lepší práce pro lidi lákala stejně jako 
snaha po lepším a plnějším životě. Málokdo si 
dokázal představit tu horu problémů a práce, která 
na nás čekala. Zvolený postup starosty rozvážně 
stanovit cíle a postup se ukázal jako jediná možná 
cesta k cíli. A nebyly zrovna malé.  
Obnovit činnost základní školy byl jeden                   
z nejdůležitějších. 
Opravit chátrající budovu školy a obnovit v ní 
vyučování se podařilo. Díky nezměrnému úsilí 
starosty a lidí kolem něho. Funguje dodnes školka, 
škola i tělocvična. Je radost pohledět na 
štěbetající drobotinu na procházkách po Rokytně. 
Další nemalou zásluhou je probuzení občanského 
zapojení do života obce. Hospoda  U Pitrů – oprava 
a zprovoznění, srazy rodáků, činnost hasičů, 
knihovna, udržení prodejny potravin, pravidelná a 
stálá ordinace lékaře a další aktivity spolků. 
To vše mělo jednotící myšlenku: aby se v Rokytně  
dobře žilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pan Kubizňák s panem Hamáčkem v Poslanecké sněmovně 

 
 
A jejím iniciátorem byl především starosta pan 
Josef Kubizňák, po několik volebních období. 
Trpělivé a rozvážné rozhodování a dotažení záměru 
do konce a v tom byl jedinečný. Přístupný dohodě 
a kompromisu. Bohužel se nadměrné množství 
duševní práce časem podepsalo negativně             
na zdraví.  Trvalý stres,  množství  měnících  se  
 

 
 
 
 
 
předpisů a nesmyslných zákonů a vyhlášek, zvlášť 
těch s dvojím výkladem, to jsou ty neviditelné 
facky, které  se  kumulují a  odolají i  koně /ne  
úředního šimla /. Zcela určitě pozvolna ničí 
zdraví. A to selže neočekávaně a tak se také 
stalo. 
Neduhy se začaly hromadit do neúnosna. Važme si 
proto práce a úsilí takovýchto lidí. Takový byl i 
náš starosta pan Josef Kubizňák. Buďme vděční a 
vzpomínejme na vše dobré, čím Rokytnu pomohl a 
posloužil. Odešel dobrý člověk a zůstala po něm 
práce, ve které je třeba pokračovat. 
                            František Zajíc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Rovnýma nohama jsme skočili do roku 2020. 
Scházíme se stále každé úterý, především 
v tělocvičně. Nově jsme rozdělili děti na dvě 
skupinky. Děti z přípravky mají schůzku od 16.00 
hodin a ostatní od 17.00 hodin. Jakmile budeme 
trénovat útoky, budou rozděleni i mladší a 
starší žáci.  
Dne 1.2.2020 v Ostřetíně proběhly zkoušky 
odbornosti, kterých se zúčastnili Adéla 
Barešová, Tobiáš Karlík a Filip Vrbata. Dne 
22.2.2020 v Břehách u Přelouče odjeli na zkoušky 
odbornosti Michala Shánělová, Zuzana Karlíková 
a Tomáš Sháněl. Všichni si úspěšně svou 
vyvolenou odbornost obhájili. 
Dne 29.2.2020 naši nejmenší hasiči soutěžili 
v Kostěnicích, v soutěžním klání pro přípravky 
„Kostěnické hrátky s hasičátky“. Tato soutěž je 
velice oblíbená, a proto si přijelo zasoutěžit 
31. družstev. Soutěže se zúčastnili Pavlína a 
Sabina Horákovi, Nela Hypská, Tobiáš Jarkovský 
a Filip Jarinkovič. Rokytenští mladí hasiči se 
umístili na krásném 15. místě. Jak mají rádi 
hasičinu předvedou naši nejmenší hasiči dne 
25.4.2020 v Břehách u Přelouče, kde se koná 
„Festival přípravek“. 
Dne 11.4.2020 pořádá SDH Rokytno závod branné 
všestrannosti „Rokytenská míle“. Přijďte mezi 
nás a podpořte naše mladé hasiče!  
SDH Rokytno zve děti na letní tábor, který se 
letos koná v Rekreačním středisku Blaník           
u Louňovic pod Blaníkem od 1.8.2020 do 8.8.2020. 
Táborové téma je „STARÉ POVĚSTI ČESKÉ“.  

                                Vrbatová Petra 
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Vzpomínka  

Mladí hasiči 


