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Zveme Vás    na  
 

        „ Jarní tvořivé odpoledne“, 
které bude v sobotu  28. 3. 2015 od 14 hodin  

v hospodě U Pitrů v Rokytně 

Máme připraven materiál  na výrobu jarních a velikonočních 
dekorací,  a to jak pro děti, tak i pro dospělé. Bude zde 
možnost i zakoupení drobných  velikonočních ozdob. 

Srdečně zveme děti a dospělé na toto sobotní odpoledne, 
věříme, že se sejdeme hojném počtu. 
                                                                                     
                                                  za kulturní komisi Jana Richterová 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

Pálení  čarodějnice v Rokytně 
se  koná 30. 4. 2014 od 18 hodin 

 

       v prostoru za rybníkem  „U KACHŇÁRNY“, 
 

- Soutěže pro děti od 18 hodin 
- Vyhodnocení kostýmů čarodějů a čarodějnic 
- Oheň bude zapálen asi v 19,45 hodin.  

 
  Občerstvení zajišťuje  MS Smrčiny Rokytno 
 
 

 

                       
 
 
                              březen 2015 

 

 

 

 

 

28.3.2015    Jarní tvoření   
  4.4.2015    Turnaj ve stolním tenisu 
                     (tělocvična ZŠ a MŠ Rokytno) 

11.4.2015       Rokytenská míle 
                    (závody mladých hasičů se konají    

                         Rokytně za budovou  obecního    
                         úřadu „na Návsi“)  

30.4.2015    Čarodějnice v Rokytně 
                    Čarodějnice v Bohumilči 
                    Čarodějnice v Drahoši 
20.6.2015   Dětský den v Rokytně 
27.6.2015   Nohejbalový turnaj 
12.7.2015   Fotbalový turnaj 
15.8.2015   Sraz moskvičů 
29.8.2015   Hry bez hranic 
                       (pořádá Svazek obcí Loučná)  

3.10.2015   Rokytenský věnec 
                       (soutěž hasičů v požárním útoku)    

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

 
    
 

                                      

AKCE, KTERÉ SE BUDOU 

KONAT V LETOŠNÍM ROCE 



 

 

 

  
    Úvodem bych Vám všem ráda poděkovala za Váš 
zájem o naše prostředí, ve kterém žijeme. 
V prosincových Rokytenských novinách jsme Vás 
žádali o vyplnění anketních lístků, kterých se 
nám zpět vrátilo 31 zodpovězených. Mapky, které 
Vám byly předány s pozvánkou na Obecní ples, 
byly v tomto počtu doručeny do našich obecních 
schránek: Rokytno -21ks, Bohumileč - 5ks, Drahoš 
- 3ks, Zástava - 3ks. Odpovědi z anketních 
lístků jsme vyhodnotili a nyní se snažíme 
reagovat na Vaše připomínky. 
Každoročně je v Rokytně první čtvrtletí roku 
plesové. Obecní ples, hasičský ples, ale i 
maškarní bál, jak pro dospělé, tak pro děti byl 
hojně navštíven. Velká návštěvnost je velikou 
odměnou pro pořadatele. Vám všem, kteří jste se 
bavili  děkujeme a na Vás, co jste nepřišli se 
těšíme příští rok. 
Určitě jste zaznamenali po naší obci častěji 
projíždějící strážníky Městské policie ze 
Sezemic. Městská policie je oprávněna na území 
obce vykonávat úkoly dané zákonem č. 553/1991 
Sb., o obecní policii. 
Skládka u rybníka v Rokytně-jaké si to uděláme, 
takové to máme. Původně míněno skládka větví a 
dřevního odpadu, to, co bychom na skládce našli  
nyní je opravdu zarážející. Je hezké mít doma 
čisto a uklizeno, ale vizitkou nás občanů je i 
naše okolí, nejbližší okolí našich domů!!! My 
všichni jsme občané našich vesnic - Bohumilče, 
Drahoše, Rokytna, Zástavy. Jaké si to uděláme – 
takové to budeme mít. 
Od měsíce dubna budou zasedání obecního 
zastupitelstva každý poslední čtvrtek  v měsíci 
(o velkých letních prázdninách ne). Kde se  
zasedání zastupitelstva koná, bude vyvěšeno na 
vývěskách. O problematice v obci můžeme povídat 
dlouhé hodiny, proto se chceme scházet častěji, 
abychom mohli vzniklé problémy, co nejdříve 
řešit. Upřímně děkuji za komunikaci mezi námi 
zastupiteli a Vámi občany, našich obcí. 
Závěrem bych Vám chtěla sdělit - články, které 
píšu do Rokytenských novin jsou psány srdcem. 
Píšu je já, sama za sebe, tak jak to cítím. 
 V případě chyb, které vidíte Vy, se omlouvám. 
                                                 
                                Vrbatová Petra 
 
 
 

 

 

Výpis usnesení zastupitelstva obce Rokytno  
konaného dne 12. 2. 2015 

 
1.      Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program 

zasedání. 
 

2. Obecní zastupitelstvo volí do návrhové komise A. Ledera, 

R. Izáka a M. Pospíšila. 

Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu H. Procházkovou 
a J. Malíka 

 

3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí slib nového člena 
zastupitelstva Milana Kamenického. 
 

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

 

 5.  a)  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření 
obce Rokytno k 31.12.2014. 

 

b)  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 7/2014 provedenou k 31.12.2014 paní  Marcelou 
Kamenickou na základě pověření 
Příjmy celkem: 0 Kč 
Výdaje celkem: 0 Kč 
Byly provedeny pouze úpravy v příjmech, na základě 
rozpočtovaných dotací, které nepřišly na účet obce do 
31.12.2014. Celková částka příjmů se nemění. 
 

6.  Obecní zastupitelstvo schvaluje,,Rozpočtovou změnu 
č.1/2015 k 12.2.2015 
Příjmy celkem:  350.000,- Kč 
Výdaje celkem:                    2.450.000,- Kč 
Financování:  2.100.000,- Kč 

zapojení přebytku hospodaření 2.100.000,- Kč 
 

7.  Obecní zastupitelstvo mění znění usnesení číslo 4/2014 
bod 7 ze dne 10. 9. 2014. Nové znění usnesení: Obecní 
zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí 
Rokytno a panem BK dle geometrického plánu č. 602-
39/2014. 
Žádost splňuje podmínky § 39    zákona 128/2000 Sb v pl.zněni 

Vyvěšeno: 19. 8. 2014, Sejmuto: 9. 9. 2014. 
 

8.  Zastupitelstvo obce Rokytno nesouhlasí se záměrem 
podání žádosti o příspěvek SFŽP ČR na akci „Zateplení 
budovy Obecního úřadu v Rokytně“. 
 

9.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje zadání zpracování 
projektové dokumentace na kanalizaci v Bohumilči firmě 
Recprojekt. 
 

10.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje vícepráce na akci 
„Dům s pečovatelskými byty – Rokytno“ ve výši 109.583  Kč. 
 

11.  Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí stav 
přípravných prací na akci „Bezpečné a bezbariérové 
chodníky Rokytno“ 
 

12.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje přístup 
k pozemku pro výstavbu p. p. č. 1123/78 přes pozemek 
p.č. 1123/159  vše v k.ú. Rokytno. 
 

13.  Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí informaci  
o jednání s ŘSD ohledně stavby R35. 
 

14.  Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí informaci  
o likvidaci dřevního odpadu. 
 

15.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje terénní úpravy 
parkoviště mezi domy č. p. 8 a č. p. 146. 
 
16.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje zvýšení 
vstupného na výstavě autíček na: dospělí 50,- Kč, děti 30,-
 Kč, rodinné vstupné 120,- Kč a prodej pohledů za 5,- Kč/kus 
 

17.  Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí úpravu 
podmínek dopravy obědů do okolních obcí. 
 

18.  Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí návrh na 
zvýhodnění pronájmu tělocvičny místním občanům. 
 
 

O  čem se jednalo 

Slovo starostky 



 
 
Připomínáme   občanům,  že poplatek  za odpad 
 a  poplatek  za psy  je  třeba zaplatit  

                                             do 31.3.2015. 
 

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů je      
           450 Kč za  poplatníka a rok. 
  
V případě,že nezaplatíte poplatek do 31.3.2015   
bude Vám vystaven  „Platební výměr“, ve kterém 
bude poplatek zvýšen.   
Poplatek lze zvýšit až na trojnásobek. 
 
Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, 
           za každého dalšího 100 Kč. 
 
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu     
   v Rokytně v úředních hodinách  
2. příkazem k úhradě 
3. poštovní poukázkou typu A   
Majitelem  účtu je  Obec Rokytno. 
Účet je vedený u České spořitelny Pardubice 
 Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní 
symbol uvést číslo popisné  domu,  případně  
do textu jméno poplatníka. 
 

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

 

Každý den na obecním úřadě řešíme skládkování 
komunálního odpadu v našich obcích. Doposud 
jsem se domnívala, že kontejner na plast- 
označený žlutě, kontejner na papír - označený 
modře, bude naplněn tím, čím naplněn má být. 
Není tomu tak. 
Skládka větví u rybníka. Po odvezení části 
dřevité hmoty, jsme byli upozorněni, že téměř 
polovina objemu skládky je bohužel komunální 
odpad. Co to pro nás znamená??? V příštím 
týdnu musíme roztřídit dřevitý odpad od odpadu 
komunálního, objednat kontejner, naplnit ho 
již zmíněným komunálním odpadem a za obecní 
peníze ho nechat odvézt do sběrného dvora 
v Dražkovicích. I skládkování je naší 
vizitkou-vizitkou nás všech občanů. Znovu 
opakuji - komunální odpad, který se nevejde do 
popelnic, lze zdarma odvézt do Dražkovic.    
Do Dražkovic proto, že naše obec Rokytno má 
uzavřenou smlouvu ohledně služeb v oblasti 
svozu odpadů s firmou - SMP-Odpady a.s. 
Pardubice. Jistě uznáte, podle fotografii,  že 
jsme nuceni tento problém řešit, proto prostor 
monitorujeme. 
                              Petra Vrbatová 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto termínech: 
 

     v  pondělí   20. dubna 2015 
a    v  pondělí   21. září  2015 
  

      Zastávky v jednotlivých obcích budou 
následující: 
 

Zástava  příjezd 15,45 hod  odjezd 16,00 hod. 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Bohumileč příjezd 16,05  hod odjezd 16,20 hod.  
Stanoviště před hostincem 
 

Rokytno  příjezd 16,25 hod  odjezd  16,55 hod                             
Stanoviště před obecním úřadem 
 

Drahoš  příjezd  17,00 hod  odjezd  17,15 hod 
Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
vyřazená elektronika a chladničky – pouze 
kompletní,  autobaterie, nerozbité zářivky, 
vyjeté oleje, olejové filtry, baterie, zbytky 
nátěrových hmot, léky, teploměry. 
Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze                 
od občanů, ne od podnikajících fyzických a 
právnických osob. Ti totiž musí mít svůj plán  
odpadového hospodářství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svoz nebezpečných odpadů 

 Místní poplatky 

 
 

Jaká je skutečnost našeho 

skládkování ?! 
 

http://www.rokytno.eu/


 

 

 

533 04 Sezemice,  IČ 274178 

Telefon 466 989 128 , 602 435 122 

E-mail: urad@rokytno.eu  www.rokytno.eu 

ID adresa 94xa5a6 

 

 

NABÍDKA   NÁJMU   BYTŮ 

 

 Obec Rokytno nabízí k pronájmu  od 1.7.2015 
bezbariérové byty v domě s pečovatelskou službou 

na adrese Rokytno 48  

 

Byt lze pronajmout:    
 

-   nájemci  bytu,  který je senior nad 70 let 

      (nájemní smlouva bude uzavřena na dožití) 
 

-   nájemci bytu , který je závislý na pomoci jiné   

     fyzické   osoby - invalidní v I – IV stupni  
      (nájemní smlouva bude uzavřena nejdéle však             
       na  dobu 2  let, nájemní smlouvu bude prodloužena           

       na  další 2 roky, pokud nájemce nadále splňuje     

       podmínky pro nájem pečovatelského bytu) 
 

-    nájemci  bytu, který nesplňuje předcházející     

     podmínky 

     (nájemní smlouva bude uzavřena od 1.10.2015 
      na 1  rok ,  bez dalšího prodloužení) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nájemce  bytů nesmí mít k datu uzavření smlouvy          

ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový 
dům, rodinný dům nebo byt .  
 

Pronajímané byty: 

 
            podlahová plocha bytu    měsíční výše nájmu 

Byt A           40,53                       2 027 Kč + poplatky  

Byt B           44,04                       2 202 Kč + poplatky  
Byt C           44,44                       2 222 Kč + poplatky  

Byt D           48,69                       2 435 Kč + poplatky   

 
K nájemnému jsou ještě připočteny poplatky spojené 

s užíváním bytu – plyn, elektrika, vodné, stočné, 

společná elektrika, revize. 

 
Žádosti o pronájem lze zaslat na adresu Obecní úřad 

Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Sezemice, případně 

osobně předat v kanceláři Obecního úřadu v Rokytně. 
Termín pro podání žádostí v 1. kole je  do 31.5.2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronájem bytů 

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


 
    
 A máme tu jaro. Domnívám se, že jsme všichni 
mladí hasiči rádi, že můžeme trénovat venku. 
Zima byla hodně mírná, ale brzo tma. Přesto jsme 
se každé úterý sházeli na obecním úřadě         
ve velkém počtu.  
    17. ledna jsme se zúčastnili v Břehách       
u Přelouče plnění odborností. Svou odbornost 
získalo v tento den 9 dětí. Jelikož David Tancoš 
do Břehů nemohl, svou odbornost si splnil      
28. února v Ostřetíně. Jako jediný splnil       
na výbornou. Gratuluji.  
    Výlet do „Hvězdárny a planetária“ v Hradci 
Králové 23.1.2015. To byl oříšek. Tato cesta 
byla plánována právě v tento den, kdy měli na 
Hvězdárně a planetáriu - Den otevřených dveří.   
I po telefonické domluvě, při příjezdu, nám bylo 
sděleno, že tento den je již plně obsazeno. 
Abychom se nevraceli domů s nepořízenou, chtěla 
jsem vymyslet plán B - Rodinný zábavný park 
Tongo Hradec Králové. Nápad dost dobrý, ale opět 
plně obsazeno. Nevadí, jakmile budeme mít 
malinko více volného času, obě akce si 
zopakujeme. 
    SDH Kostěnice pořádalo 7.2.2015 „Hrátky 
s hasičátky“.  Těchto hrátek jsme se zúčastnili 
a sobotní den si v Kostěnicích pěkně užili. Děti 
byly báječné. Jelo nás celkem 6 malých dětí a 3 
dospělí. Soutěžní disciplíny probíhaly 
v Kulturním domě v Kostěnicích, kde jsme měli 
připraven i výborný oběd. Fotodokumentaci máme 
v naší kronice. 
 

 
    
Letošní hasičské soutěžení začíná Rokytenskou 
mílí, na kterou se pečlivě připravujeme. Tímto 
bych Vás ráda pozvala 11.4.2015 do prostoru 
kolem obecního úřadu, přijďte podpořit naše 
nejmenší hasiče.    
    SDH Roktyno zve srdečně všechny děti na 
hasičské soustředění, které se koná od 27.6. - 
4.7.2015, v Rekreačně sportovním areálu Tesla 
Horní bradlo. Tento týden bude „duhový“, každý 
den s jinou barvou. Těšíme se na Vás. 
Děkuji všem 27 dětem, členům našeho sboru. 
Děkuji Karlovi Kučerovýmu, za jeho trpělivost a 
rodičům našich mladých hasičů za jejich 
vstřícnost a pomoc. Děkuji.                                                                                                                            
                              Vrbatová Petra st. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Rokytno 

pořádá 

12.ročník závodu 

ROKYTENSKÁ MÍLE, 
který se uskuteční 11.4.2015 od 8 hodin 

v prostorách u obecního úřadu. 

 
Soutěžní disciplíny: branný závod,  

                               štafeta 5 x 60, 

                               štafeta dvojic 
 

Z důvodu bezpečnosti soutěžících bude 

omezen provoz na místních 
komunikacích. 

 

Přijďte podpořit naše mladé hasiče.  
 

 
 

 

 

 

 

V Rokytně je od roku 2014 v provozu 
multifunkční hřiště. Jen pro připomenutí zde 
uveřejňujeme část Provozního řádu 
Multifunkčního hřiště. ( celý řád je vyvěšen 
na hřišti a na stránkách www.rokytno.eu )   

Provoz a správa hřiště 
 

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce:   
                   Miroslav Kocián, Rokytno 11 
2. Denní provozní doba víceúčelového hřiště je 
stanovena po dohodě se správcem hřiště. 
3. Objednávky zajišťuje správce hřiště osobně 
nebo  na tel. čísle: 702 042 643 
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek   
pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn 
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by 
byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat 
objednateli. 
5. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem 
smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 
3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak 
neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště 
od tohoto objednatele další objednávky. 
6. V případě zjištění jakékoliv závady na 
uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto 
závadu neodkladně nahlásit správci hřiště. 
7. Vybíráním poplatků za prováděné služby je 
pověřen správce hřiště. Poplatek je pro občany 
přihlášené k trvalému pobytu v obci Rokytno 
(Drahoš, Bohumileč, Zástava) 0 Kč a pro ostatní 
100 Kč za hodinu. 
 
 
 

Mladí hasiči 

Multifunkční  hřiště 

http://www.rokytno.eu/


INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Sdružení cyklistů Pardubicka  pořádá       
      ve dnech 2.5.2015 od 14 do 18 hodin a    
      3.5.2015 od 9 do 13 hodin cyklistický   
      závod „Memoriál Jarky Krátkého –  
      Sezemice“.     
      Trasa závodu je Sezemice – Lukovna –  
      Dražkov – Dříteč – Zástava – Újezd u  
      Sezemic – Bohumileč – Sezemice.  
      Tato trasa  bude po dobu závodu     
      uzavřena. Případná vozidla budou  
      pouštěna na trasu pouze dle pokynů  
      pořadatelů.     
 
 
   INZERCE 

 

 

  „Kadeřnický salón Petra“  oznamuje, že má 
otevřeno po telefonické domluvě 
na telefonu 728319337 každý den. 

 
    Dále oznamuje, že v salonu je v provozu      
    Vibrostation, který slouží k formování    
    postavy.  
                     Petra Vrbatová mladší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklistický závod 

Kadeřnický salón PETRA 



 

 
 Zamyšlení nad samozřejmostí jinde ne u nás … 
 
Při čtení nového březnového čísla Doby seniorů 
upoutal mě úvodník šéfredaktora pana Mgr. 
Františka Vonderky a dovolte mi, jeho hlavní 
pasáže odcitovat. K jejich platnosti není třeba 
dodávat dalších vět. Cituji m.j…“Vezměme si 
třeba sociální bydlení. V sousedním Německu a 
Rakousku úspěšně funguje. Místo toho, abychom 
jejich model jednoduše přizpůsobili na naše 
podmínky, marnili naši odpovědní činitelé čas 
hledáním vlastní cesty. 
Místo konkrétních výsledků máme stále různé nové  
koncepce a skutek utek  a stále utíká dál. A 
není to  jen o sociálním bydlení. Je i řada 
dalších příkladů. Namísto toho, abychom úspěšné 
věci ze světa přebrali, vymýšlíme vlastní cesty. 
Často vedly jen k tomu, že si namastili kapsu 
různí vykukové. Není to jen o zpackané  
“originální“ privatizaci, která z Čech 
vytunelovala mnohé perspektivní výroby a ty dnes 
přispívají a prospívají jinde. 
Je tu třeba projekt elektronické zdravotní 
knížky. Stál nás stovky milionů korun, ale 
systém chybí. Z jiné kapsy : Reforma školství. A 
nakonec stojíme před faktem nedostatku odborníků 
v tzv. dělnických profesí. A to jsme měli 
učňovské školy, které produkovaly pověstné české 
zlaté ručičky, které nám záviděl celý svět. Řadu 
let se tvoří jen různé koncepce. Nebo opakované 
pokusy o originální sociální reformy. Výsledek?  
Nepřímé odvody z mezd patří k nejvyšším, ale 
peníze na reformy stálé chybí a sociální stát 
dostává na frak. Holedbáme se bojem proti 
korupci a rozkrádání majetku, ale stále nejsme 
schopni nalézt systém, který by účinně postihl 
zloděje a korupčníky. 
Přitom jinde dávno mají transparentní majetková 
přiznání. To, co je jinde samozřejmostí se u nás 
nedaří a to i v rovině etiky a morálky. Nedivím 
se nevoli, kterou vyvolala snaha, dodatečně 
uhradit ušlé mzdy soudcům a to nejen proto, že 
si to tak sami rozhodli. Lidem vadí, že na 
stolech mají stohy nevyřešených případů, 
svědčících o tom, že nepracují dobře. 
Přitom všude jinde platí, že práce se hodnotí 
podle výsledků a ne podle toho, co je za ni 
požadováno. (vsuvka – kolik průměrných důchodů 
se vejde do jednoho platu soudce ?) I toto 
soudcovské jednání vyvolalo otázky , jak je to 
s jejich morální způsobilostí. 
Určitě je dobré být svůj a snažit se být 
originální, ale jak ukazuje praxe je zbytečně 
drahé usilovat o to tam, kde stačí převzít již 
existující dobré řešení (nota bere osvědčené). 
V poslední době už k tomu dochází. Třeba u 
registračních pokladen (zatracovaných bývalou 
vládní koalicí). Zachrání miliardy pro rozpočet 
uniklé z černého obchodu před oprávněným 
zdaněním. Také premiér nám v rozhovoru řekl 
pokud jde o sociální bydlení, je třeba co 
nejrychleji využít zkušeností odjinud a 
neplýtvat prostředky a časem, což nahrává jen 
příživníkům ( a obchodníkům s chudobou a stářím 
– doplněk) Dokud citace pana Mgr. Františka 
Vonderky ze  seniorského  měsíčníku. 

Většina z nás patří mezi dříve narozené a ne 
natolik spřátelená s panem Alzheimrem, aby si 
nepamatovala sliby a jejich plnění bývalými 
vládami pánů Klause, Topolánka, Nečase. 
A samozřejmě na amnestii presidenta Klause, 
kterou podtrhl „úspěšnou“ privatizaci a ukončil 
dorozkradení  majetku občanů tohoto státu. 
Nápravy jistě nebudou snadné. V některých 
případech už začaly, ale daleko víc jich je 
před námi a jistě budou  i bolet. 
Je úsměvné, poslouchat kritiku bývalých 
vládních politiků (p. Kalouska a spol.) jak 
všechno je špatně a co by bylo raději třeba než 
toto. Oni to kamarádství s panem Alzheimrem 
myslí opravdu, ale opravdu vážně. Zapomněli, že 
vládli oni a ne ti co dnes. 
                         František Zajíc  
 
 
 
 
 
 
 
 

MS SMRČINY Rokytno Vás dále zve na tradiční 
 

ZVĚŘINOVÉ HODY, 
 

které se konají ve čtvrtek 1.5.2015 
v prostoru  u „Kachňárny“ 

Speciality ze zvěřiny (guláše a hotová jídla) 
bude opět vařit šéfkuchař Luboš Siřiště. 

Začátek je od 11 hodin. 
Přijďte si pochutnat a užít si sváteční den. 
 
 
 
 

        
 
                   
 
 
 
 
    Jako každoročně jste zváni na poznávací 
zájezd, tentokrát do Litomyšle, jednoho 
z nejhezčích měst Pardubického kraje. 
Uskuteční se komentovaná prohlídka středu 
města, dále pak prohlídka zámku. Zajímavá  
jistě bude i návštěva  okrasných a ovocných 
školek s možností nákupu výpěstků.  
  Výlet se koná ve středu dne 13.května 
2015. Odjezd o půl osmé ráno, návrat mezi 
17. – 18. hodinou. 
Přihlášky se zálohou na vstupy do zámku 200 
Kč za osobu vybírá paní Hana Kubizňáková. 
Zveme všechny důchodce z Rokytna, Bohumilče, 
Zástavy i Drahoše. Dle přihlášek bude 
upravena trasa rozvozu tam i zpět. 
 Prosíme o včasné přihlášení kvůli zajištění 
velikosti autobusu. Závazné přihlášky, 
prosíme, do 15.4.2015. Pořádá společně Svaz 
důchodců s Obecním úřadem Rokytno a tímto 
jste srdečně zváni. 
                                                František Zajíc 

 
 

Příspěvek čtenáře 

 

Pozvánka na výlet 

Zvěřinové hody 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
V srpnu roku 2014 byla v naší obci otevřena 
„Výstava modelů autíček a hraček z let 1955-
1985“. 
Součástí expozice je výstava panenek a obrazů. 
Upřímně nás těší velký zájem návštěvníků z 
celé České republiky. Máme stálou otevírací 
dobu-každý den od 10.00 - 16.00hod. Po domluvě 
jsme ochotni výstavu otevřít i v jinou dobu. 
Novinkou je nainstalování prodejního 
nápojového automatu společnosti Delikomat 
s.r.o. Tímto bych ráda pozvala každého, kdo 
půjde kolem výstaviště, na dobrou kávu nebo 
čokoládu. Ceník teplých nápojů je na 
přístroji. Dnes již máme k dispozici 
pohlednice, kulaté výstavní razítko a 
připravujeme sešitky se samolepkami. Výstavu 
se snažíme co nejvíce propagovat. I Vám 
děkujeme za pomoc v reklamě. Nejlepší reklama 
je od lidí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. 2015  ROKYTNO - BLECK TEAM 6:7 po nájezdech 

BRANKY-Slavík Josef(2),Leder Aleš ml.(2),Hanousek 
Jiří,Černý Martin 
ASISTENCE-Sokol Michal,Kropáček Václav,Slavík Josef 
  
1.3.2015  ROKYTNO - LÍPA 10:3 
BRANKY:Sokol Michal (5),Vrbata Jan,Černý 
Martin,Leder Václav,Kropáček Václav,Nechvíle Marek 
PŘIHRÁVKY:Vosyka Milan (3),Vrbata Jan (2),Kropáček 
Václav,Černý Martin 
 
 
 
 
 

 
25.2.2015  ROKYTNO - SKALKA 4:3 
BRANKY: Vosyka Milan (2),Leder Aleš ml.,Sokol 
Michal, 
PŘIHRÁVKY:Vrbata Jan,Leder Aleš st. 
 
22.2.2015    ROKYTNO - MAX HOKEJ 4:5 
BRANKY- Slavík Josef (4) 
 
14.2.2015  ROKYTNO : OREL  11:0 
BRANKY: Hanousek Jiří(3) ,Řezníček Jakub(2), 
Kropáček Václav, Leder Aleš ml., Dubovčí Milan, 
Pulpán Libor, Hanousek Michal, Vosyka Milan 
ASISTENCE:Slavík Josef(4)Řezníček Jakub(3),Leder 
Aleš ml.,Pulpán Libor 
  
25.1.2015 Rokytno -  BLACK    9 : 5               
BRANKY - Slavík 2,Hanousek 2, Řezníček 2, Sokol, 
Dubovčí 
  
18.1.2015 Rokytno - Skalka  10 : 5     
           
1.2.2015 ROKYTNO  - LÍPA  16 : 3  
BRANKY-Leder Václav(4x),Dubovčí Milan(3x),Vrbata 
Jan(2x),Vosyka Milan(2x),Sokol Michal(2x),Slavík 
Josef(2x),Nechvíle Daniel(1x) 
ASISTENCE-Slavík Josef(5x),Sokol 
Michal(4x),Vosyka Milan(2x),Leder 
Václav(1x),Dubovčí Milan(1x) 
 
29.11.2014  ROKYTNO -  LÍPA   3 : 1      
 
23.11.2014  ROKYTNO -  OREL   3 : 4                
 
16.11.2014  ROKYTNO -  BLACK  2 : 16     
        
9.11.2014   ROKYTNO - MAX HOKEJ  0 : 5 
       
25.10.2014  ROKYTNO - SKALKA 4:6  
BRANKY - Kropáček (Vosyka),Sigmund 
(Kropáček),Slavík (Vrbata),Vrbata (Kropáček) 
 

 

  
Konečné pořadí    

v turnaji 
Z Skóre Body 

1. Sk Skalka 15 84:45 36 

2. Max Hokej 15 66:32 36 

3. Hc Rokytno 15 98:72 28 

4. Black Team 15 63:66 18 

5. Orel Jednota 15 41:60 15 

6. Hc Lípa n.O. 15 34:111 1 

 
SOUPISKA :  
 
Brankáři:  Pavlíček Jiří   Kropáček Michal 
Obránci: Vosyka Milan, Leder Aleš, Leder Aleš 
ml., Leder Václav ml., Hanousek Jiří, Vaníček 
Martin, Černý Martin 
Útočníci:  Kropáček Václav, Vrbata Jan,        
Jirout Leoš, Slavík Josef, Sokol Michal,     
Řezníček Jakub, Dubovčí Milan, Hronek Jiří,       
Nechvíle Dan 
                                    Václav Leder 
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Výsledky utkání HC Rokytno 
v sezoně 2014/15 

 


