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Lesní park byl v Rokytně slavnostně otevřen dne 
23.6.2020.  
Projekt s názvem "Lesní park", je umístěn          
na severovýchodním okraji Obce Rokytno (v lese   
u autobusové zastávky). Lesní park je situován  
do pomyslného čtverce, který je propojen 14-ti 
interaktivními naučnými prvky, hrami a 
odpočinkovými místy. Uprostřed již zmiňovaných 
míst jsou umístěny 4 ks herních prvků. 
Konstrukční provedení všech prvků jsou 
certifikované KVH smrkové nebo modřínové hranoly 
tl. min. 9 cm, stříška, tradiční dřevěný smrkový 
nebo modřínový šindel. Povrchová úprava je 
certifikovaným, ekologickým olejovým nátěrem s UV 
ochranou.  
Při vstupu a výstupu jsou informační tabule         
o "Lesním parku" v Rokytně, s hliníkovým jádrem 
a povrchovou laminací tisku s úpravou proti 
vandalismu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesní park má za cíl zábavnou formou sdělit 
návštěvníkům informace o přírodě, která se 
nachází v našem okolí. Lesní park vybudovaný obcí 
Rokytno má potenciál nabídnout další možnosti  
pro volnočasové aktivity obyvatelům, kteří 
hledají odpočinek v přírodě, která se rozkládá 
nedaleko jejich bydlišť. Je potřeba děti učit 
pochopit přírodu, jedině tak se o ní budou starat 
a chápat ji. 
„Lesní park“ byl vyprojektován na jaře v roce 
2019 a o rok později, na jaře 2020 byla provedena 
realizace firmou Lesní svět, AWOCADO s.r.o. 
Hradec Králové, která byla vybrána ve výběrovém 
řízení. 
Cena díla je: 763 147 Kč 
Dotace SZIF-639.243 Kč + Obec Rokytno 123.904 Kč 
 
 
 

Lesní park 

starostky 



 
 
 

 
Vážení spoluobčané, 

Léto je za námi. Pevně věřím, že jsme všichni 
načerpali nové síly na nadcházející podzim. 
Rozloučení s létem, které se mělo konat v obci 
Rokytno dne 19.9.2020, bylo zrušeno, což, mě 
velice mrzí.  
Naplánované investiční akce pro letošní rok se 
snažíme plnit. Na obecním úřadu v Rokytně jsme 
vyměnili střešní krytinu. Lesní park v Rokytně 
jsme slavnostně otevřeli. V době nouzového stavu 
jsme provedli rekonstrukci vnitřních prostor 
Hostince U Pitrů. V místní části Bohumileč 
provedeme, v nejbližších dnech, nové oplocení 
dětského hřiště a u Hospůdky v Bohumilči 
přistavíme zastřešenou pergolu.   
Začal nám nový školní rok. Nejen našim dětem a 
rodičům, ale i všem kantorům přeji hodně zdaru, 
při zvládnutí nejen výuky, ale i při zvládnutí 
případných omezení, která budeme muset dodržovat. 
Všichni máte můj respekt a naši podporu!  
Srdečně děkuji Vám všem, za vše, co pro naše obce 
děláte. Upřímně Vám všem přeji pevné zdraví a 
úsměv na tváři.  
                                                   Petra Vrbatová   
 

 
 
 
 

    
 Výpis  z  usnesení   

   ze zasedání zastupitelstva  obce Rokytno 

konaného dne  29.6.2020 
 

1. OZ schvaluje upravený a doplnění program 
zasedání o bod SDH Rokytno. 

2. OZ volí ověřovatele zápisu p. J. Fouska a p. J. 
Richterovou. 

3. A. OZ prohlašuje, že Obec Rokytno má finanční 
prostředky na dofinancování nákupu „Dopravního 
automobilu JPO V Rokytno“.  

   B. OZ schvaluje  „Smlouvu o poskytnutí 
individuální účelové investiční dotace na nový 
dopravní automobil    pro  JPOV  Rokytno“, 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního 
programu MV-GŘ HZS ČR. Smluvními stranami jsou 
Pardubický kraj, IČO: 70892822, se sídlem 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice a Obec 
Rokytno, IČO: 00274178, se sídlem Rokytno 21, 
533 04. Číslo jednací KrÚ 46125/2020. 

   C. OZ schvaluje poskytnutí dotace na nový 
dopravní automobil pro JPOV   Rokytno.  
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra, 
generální ředitelství HZS České republiky, 
Kloknerova  2295/26, 148 01 Praha 414. Číslo 
jednací MV-46287-6/PO-FIN-2020. 

4. OZ schvaluje finanční dar ve výši 17.160,- Kč 
SDH Rokytno  a „Smlouvu o poskytnutí finančního 
daru“, SDH Rokytno.  

5. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 
k 29.6. 2020.  

   Daňové příjmy:                 0,- Kč. 
   Nedaňové příjmy:          17 160,- Kč.    
   Kapitálové příjmy:             0,- Kč.  

Dotace, transfery:       750 000,- Kč. 
Příjmy celkem:           767 160,- Kč.  

  
 
 
Běžné výdaje:             17 160,- Kč. 
Kapitálové výdaje:       750 000,- Kč. 
Výdaje celkem:           767 160,- Kč. 
Saldo hospodaření:             0,- Kč. 

6. A. OZ schvaluje účetní závěrku obce Rokytno 
sestavenou k 31.12.2019, dle protokolu            
o schvalování účetní závěrky za rok 2019, který 
je přílohou tohoto usnesení. 

   B. OZ schvaluje závěrečný účet obce Rokytno 
sestavený k 31.12.2019 a vyslovuje  souhlas 
s celoročním hospodařením obce Rokytno bez 
výhrad. 

7. OZ schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti“, č. IP-12-2011224/VB/01 Rokytno, 
Bohumileč p.č.41/1-knn. Smluvními stranami jsou 
ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035, se sídlem 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
a Obec Rokytno, IČO: 00274178, se sídlem Rokytno 
21, 533 04. 

8. OZ schvaluje záměr směny pozemků. Jedná se         
o pozemky p.č.1131/1 a 1131/10 oba v k.ú. 
Rokytno, vlastníkem jsou manž. M a pozemku 
p.č.125/3, vlastníkem je Obec Rokytno, IČO: 00 
27 41 78, se sídlem Rokytno 21, 533 04. Žádost 
si podali  manž. M . 

9. OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 531/2 
v k.ú. Bohumileč. Žádost si podali manž. H.  

10. OZ schvaluje nabídku Technické dokumentace    
do žádosti na „Protipovodňový a informační 
systém obce Rokytno“. 

11. OZ schvaluje Dohodu vlastníků o ukončení 
pachtovní a provozní smlouvy. Smluvními stranami 
jsou VAK Pardubice, a.s., IČO: 60108631, se 
sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice-Zelené 
Předměstí a Obec Rokytno, IČO: 00274178, se 
sídlem Rokytno 21, 533 04. 

12. OZ schvaluje finanční dar ve výši 14.950,- Kč 
Mysliveckému spolku Rokytno  a „Smlouvu           
o poskytnutí finančního daru“, Mysliveckému 
spolku Rokytno.  Finanční dar ve výši 14.950,- 
Kč bude použit na pořízení kachňat. 

OZ bere na vědomí 
- Jednání rady za poslední období. Jednalo se      

o jednání ze dne 11.6.2020. 
- Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2019 

obce Rokytno, ze dne 11.6.2020. Při přezkoumání 
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

- Závěrečný účet Svazku obcí Loučná sestavený ke 
dni 31.12.2019. 

- Závěrečný účet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec 
sestavený ke dni 31.12.2019. 

-  Žádost o prodej pozemku p.č. 412/29 v k.ú. 
Bohumileč. Žádost podal, v zastoupení  D. 
Doporučeno na příští jednání OZ . 

-  Žádost o uplatnění práva příkazu zastavení 
destruktivních prací z úřední moci s cílem 
odvrácení škod na majetku, kterou si podal p. 
H.   

- Protokol o výsledku Veřejnosprávní kontroly 
Kontrolního výboru obce Rokytno, v Zš a Mš 
Rokytno, okres Pardubice, za přítomnosti členů 
kontrolního výboru obce Rokytno (J. Malík, R. 
Buldra a H. Procházková) a p.Raušové – účetní 
školy.  

- Žádost občanů Drahoše, ohledně Kulturního domu 
v Drahoši a jeho částečnou opravu. Cenová 
nabídka se seznamem oprav bude dodána na obecní 
úřad v Rokytně. 

O čem se jednalo 

Slovo starostky 



 
 
 
 
 

 
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  
          v  pondělí   19. října 2020 
 

Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: 
Zástava  příjezd   15,45    odjezd   16,00 hodin 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo, plasty a papír. 
Bohumileč příjezd  16,05    odjezd   16,20 hodin  
Stanoviště před hostincem. 
Rokytno  příjezd   16,25    odjezd   16,55 hodin 
Stanoviště u obecního úřadu. 
Drahoš  příjezd   17,00     odjezd   17,15 hodin   
Stanoviště  u kontejnerů na sklo, plasty a papír. 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, 
olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, 
léky, teploměry  

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD SE NESMÍ DÁVAT NA MÍSTA SVOZU, 
ALE MUSÍ SE OSOBNĚ ODEVZDÁVAT PŘÍMO OBSLUZE 
AUTA, KTERÁ ODPAD ODVÁŽÍ !!! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Kontejnery na velkoobjemný odpad budou přistaveny  
                22.10.2020 od 8 do 20 hodin. 
Stanoviště kontejnerů v Rokytně je za základní 
školou. 
Stanoviště kontejnerů 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). 
NÁBYTEK UKLÁDEJTE, POKUD MOŽNO DEMONTOVANÝ A   
DO KONTEJNERU JE TŘEBA JEJ ROVNAT, ABY ZABRAL, 
CO NEJMÉNĚ PROSTORU.   
 

Do kontejneru nepatří  pneumatiky, nebezpečný 
odpad, elektronika, stavební materiál (cihly, 
trubky, apod.), drobný odpad, který lze dát  do 
popelnice.  

 
 
 
 
 

 
Prosíme naše spoluobčany, aby uváženě třídili 
odpad do kontejneru na plast a papír. Jak plastový 
odpad, tak papírový odpad sešlapujte, ať 
kontejner neplníme vzduchem. Do kontejnerů 
vhazujte pouze odpad, na který je kontejner 
určen. Několikrát se nám stalo, že byl 
v kontejneru nebezpečný odpad a ostré předměty. 
Zaměstnanci obecního úřadu odpad v kontejneru 
sešlapovali, ale z důvodu nebezpečných a ostrých 
předmětů odpad sešlapován nebude. 
Proto prosíme, PLASTOVÝ A PAPÍROVÝ ODPAD 
SEŠLAPUJTE, AŤ KONTEJNER NEPLNÍME VZDUCHEM! 
                              Petra Vrbatová 
 
 
 
 

 
 
 

Sbírka použitého ošacení  
 se uskuteční : 

 

od 12.10.2020 do 20.10.2020  
PO,ST  7-12, 13-17 ,  PA 7 – 12 hodin 

v chodbě budovy obecního úřadu v Rokytně. 
 

Lze darovat: Veškeré oděvy, obuv, kabelky, 
batohy, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
péřové přikrývky, polštáře a deky, záclony, 
závěsy, látky (minimálně 1 m2), menší 
elektrospotřebiče. 
Vše musí být čisté, nepoškozené, s funkčními 
zipy a dobře zabalené. 
Více se dozvíte na stránkách            
                 http://www.diakoniebroumov.cz 
 
 
 

 

 
Rozhlasová hlášení zasíláme nově v textové podobě 
na zadané emailové adresy. K zasílání textových 
hlášení na email se můžete přihlásit kdykoli a 
také se lze kdykoli odhlásit. Stačí pouze napsat 
na adresu urad@rokytno.eu . 
                             Marcela Kamenická 
 
 
 
 
 
 

 
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a  
volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční : 
 

   v  pátek  2. října 2020  od 14 do 22 hodin 
a  v sobotu  3. října 2020  od  8 do 14 hodin  
 

SENÁT - případné II. kolo:  
  v  pátek  9. října 2020  od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 10. října 2020  od  8 do 14 hodin  
 

Místo  konání voleb  : 
 

    okrsek číslo 1. Rokytno 
 

 volební místnost je ve velké zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Rokytně pro voliče přihlášené 
k trvalému pobytu v Rokytně a Drahoši 
 

    okrsek číslo 2. Bohumileč 
 

 volební místnost je v obecní budově čp. 44 
v Bohumilči  pro voliče přihlášené k trvalému 
pobytu  v Bohumilči a Zástavě. 
 

Volič musí po příchodu do volební místnosti 
prokázat svou totožnost platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 
 

Žádáme voliče, aby při vstupu do volební 
místnosti dodržovali následující pokyny: 

 
• nasadili si roušku nebo obdobnou ochranu 
nosu a úst 
• využili připravené dezinfekční prostředky 
na ruce 
• dodržovali vyznačené, nebo přiměřené 
rozestupy 
• doporučujeme využít vlastní psací potřeby 
pro úpravu hlasovacího lístku 
 
 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

 

Velkoobjemný odpad  

 

Prosba k občanům 
elkoobjemný odpad  

Oznámení 
o době a místu konání voleb   

Sbírka pro diakonii Broumov  

Rozhlas na email 

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


 
 
 
 

 
 

Od 1.1.2021 přecházíme ze stávajícího způsobu 
výlepů plakátů na elektronickou formu oznámení 
o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny. 
 

Zaregistrovat se a dostávat informace e-mailem 
můžete již dnes: 
www.cezdistribuce.cz/sluzba 
Další možnosti naleznete na  
                www.cezdistribuce.cz/odstavky  
                 kontaktní linka 800 850 860  
 

 
 

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona 
č. 458/2000 Sb., si dovolujeme upozornit vlastníky 
a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní 
elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné 
pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování 
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a 
spolehlivé provozování zařízení distribuční 
soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.  
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů 
proveďte v období vegetačního klidu                     
do  15. listopadu.  
Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní 
stromoví a jiné porosty ani po předchozím 
upozornění, má provozovatel distribuční soustavy 
právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné 
porosty.  
Více informací najdete na našich internetových 
stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční 
soustava - Ořezy stromoví.   
                                        ČEZ DISTRIBUCE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Využijete někdo starší železniční pražce? 
Jedná se o několik kusů cca 2,5 m dlouhých + 
nějaké kratší. Věnuji za odvoz.  
Volejte 777 028 601. 

 

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

Pokud chcete uveřejnit inzerát v Rokytenských 
novinách stačí napsat na urad@rokytno.eu nebo  
na Obecní úřad Rokytno. 

 

 

 

 

V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné 
závadě je odběratel povinen neprodleně upozornit 
Obecní úřad v Rokytně nebo volat na telefonní 
čísla: 
Petr Mach  tel. 606 720 825 , 
kancelář OÚ Rokytno  tel.  466 989 128, 
Petra Vrbatová tel. 602 435 122.  
 

 

Obec Rokytno využívá pomůcku pro vaši rychlou a 
pohodlnou informovanost o dění v obci Rokytno     
o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách, 
povinnostech plateb apod. Aplikaci Česká Obec 
stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů 
(Android nebo iPhone) spustit a vyhledat 
„Rokytno“. Potom už vám budou automaticky chodit 
upozornění a nové informace přímo do oznamovací 
lišty telefonu. Aplikaci Česká Obec stahujte buď 
přes GooglePlay nebo App Store 

 

 

Prázdninový srpnový týden jsme si užili 
v Rekreačním středisku Blaník u Louňovic         
pod Blaníkem. Táborové téma bylo „Staré pověsti 
České“. Děti byly rozděleny do tří družstev,      
ve kterých soutěžily. Každý den plnily úkoly, 
které jim nachystala Jana Dokoupilová a Roman 
Vacek. Nejdelším výletem byl výšlap na horu 
Blaník. Večerní nástupy jsme měli v kostýmech, 
které měly děti nachystané k danému tématu.  
Upřímně děkuji Janě, Aničce, Romanovi a Pepovi, 
za skvělý týden, kterým nás provázeli. 
Dne 20.9.2020 mladí hasiči soutěžili v Čeperce. 
Družstvo mladších žáků, ale i družstvo starších 
žáků se umístilo na krásném 5. místě. 
Dle nařízení SH ČMS je konání závodů do konce 
roku 2020 pozastaveno.  
Ve školním roce 2020/2021 se opět budeme scházet 
každé úterý, pokud nebudeme omezeni rozhodnutím 
Vlády ČR, ohledně onemocnění Covid-19. 
                                 Vrbatová Petra 

  

 
 

10.10.2020  Sběr železa v Rokytně 

19.10.2020  Sběr nebezpečného odpadu 

22.10.2020  Sběr velkoobjemného odpadu 

7.11.2020  Lampionový průvod 

28.11.2020  Adventní tvoření 

4.12.2020  Čerti 
 

Pro další vánoční akce ještě nejsou termíny. 

Konání akcí závisí na rozhodnutí Vlády ČR, 
ohledně onemocnění Covid-19.  

Rokytenské noviny vydává v Rokytně   Obec Rokytno,  IČO  274178 , vychází  jako 

občasník, číslo září  2020  vyšlo 30  9. 2020  registrační číslo MK ČR E 11467 

 

AKCE, KTERÉ SE BUDOU 
KONAT V LETOŠNÍM ROCE 

Inzerce 

Upozornění ČEZ Distribuce  
 

Mladí hasiči 

 Mobilní aplikace 

 Hlášení poruch na kanalizaci 

http://www.cezdistribuce.cz/sluzba
http://www.cezdistribuce.cz/odstavky
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ceskaobec
https://itunes.apple.com/cz/app/ceska-obec/id1027734504?mt=8

