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Slovo starostky
Úvodem bych Vám chtěla poděkovat za Vaše
připomínky, názory a nápady. Nápadů máme spoustu,
jen realizace nejde tak rychle, jak bych si
představovala.
Po našich vesnicích, Bohumilči, Drahoši, Rokytně a
Zástavě, je vidět plno odvedené práce. Údržba
zeleně, úklid veřejného prostranství a údržba
obecních budov je každodenní prací zaměstnanců
obce Rokytno. Patří jim poděkování, za jejich
ochotu, vstřícnost a trpělivost.
Letní počasí volá po kulturních akcích. Červnový
RETRO dětský den, byl hojně navštíven. Obecní výlet
do Toulcových maštalí, dne 1.července, byl
vydařen. Oslavy 135. let založení SDH Rokytno
proběhly srpnovou sobotu. Upřímně děkuji všem,
kteří se spolupodílejí na organizování kulturních
akcí
pro nás všechny. Odměnou nám je vždy hojná
účast.
Pravdou je, že vždy není jen hezky, je spousta
problémů, starostí, nedaří se, tak jak bych si
přála, ale prozatím vždy to pozitivní převládá nad
tím negativním.
V podzimních dnech Vám přeji pohodu a úsměv
na tváři.

Kulturní akce

28.10.2017

„Lampioňák“

Podvečerní procházka dospělých s dětmi
a lampiony v ruce.

25.11.2017

Adventní tvoření

Vlastní výroba vánočních dekorací,
zdobení perníčků pro děti i pro dospělé.
Možnost zakoupení drobných dekorací aozdob.

2.12.2017

Peklo

Čertovské dostaveníčko pro děti i dospělé.

Vrbatová Petra

Kurz ručních prací
Děti,
máte zájem o ruční práce?
Spolek Pohoda zve děti školního věku.
Rádi vás naučíme vyšívání, šití
na
šicím stroji, háčkování, pletení a
paličkování.
První schůzka v doprovodu rodičů se
uskuteční 4. října 2017 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
v Rokytně.
Těšíme se na vás.
Spolek Pohoda

Pozvání
SDH Rokytno vás srdečně zve
na

12. kolo LIGY PARDUBICKÉHO OKRESU
v požárním útoku družstev
a pohárovou soutěž

O ROKYTENSKÝ VĚNEC,
která se koná

v Rokytně v sobotu 7. 10. 2017
v prostoru u rybníka.
Začátek je v 10 hodin.
http://www.lpo.estranky.cz/

O čem se jednalo
Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Rokytno 7/2017
konaného dne 29. 6. 2017
1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program
zasedání.
2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu
p. M. Tučkovou a J. Fouska.
3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání
rady za poslední období. Jedná se o jednání ze
dne 15. 6. 2017.
4. Obecní zastupitelstvo shvaluje Rozpočtové
opatření č. 6/2017 k 29. 6. 2017.
Příjmy celkem: 7 853 000,- Kč.
Výdaje celkem: 7 853 000,- Kč.
Financování: zapojení přebytku 0,- Kč.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje
-„Dům č.p.173, administrativně provozní
budova a skladovací hala na p.p.č. 184 v k.ú.
Rokytno“.
6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomíschválenou
dotaci Zastupitelstvem Pardubického kraje
25.4.2017 pro Svazek obcí Loučná na „Úpravu
center obcí – vytvoření krajinné stezky Loučná
vč. propagačního materiálu“.
7.
A) Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej
pozemku p.č. 686/69 v k. ú. Rokytno o výměře
733 m2, za cenu 500,- Kč + 105,- Kč DPH za m2 .
B) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
p.č. 1123/144 v k. ú. Rokytno o výměře 17 m2,
za cenu 35,-Kč za m2 paníJH. Správní poplatek
(návrh na vklad)zaplatí kupující. Žádost
splňuje podmínky §39 zákona 128/2000 Sb.
Vyvěšeno: 13.6.2017 Sejmuto: 29.6.2017 .
C) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
p.č.391/4 a p.č.1593 oba v k.ú.Rokytno o výměře
celkem 120 m2, za cenu 35,-Kč za m2 manželům
Ch. Správní poplatek (návrh na vklad) zaplatí
kupující.
Žádost splňuje podmínky § 39
zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno:13. 6. 2017.
Sejmuto: 29.6.2017 .
D) Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem,
prodejem pozemku p.č.35/9 a p.p.č. 35/10, oba
v k.ú. Bohumileč. Žádost podal p. MN.
E) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost
o prodej části pozemku p.č. 1063/3 v k.ú.
Rokytno. Žádost podali manželé N a P P.
8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost,
MS Rokytno, na nákup kachňat.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje opravy
místních komunikací na základě „Cenové
nabídky“, od firmy SÚS Pardubického kraje,
cestmistrovství Holice. Cenová nabídka je
k nahlédnutí na Obecním úřadu v Rokytně.
10. Obecní zastupitelstvo posoudilo nabídku nákupu
stolů a židlí a nesouhlasí s jejich nákupem.
11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí hromádky
na obecních pozemcích. Vlastníci těchto
hromádek budou vyzváni k jejich odklizení.
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje dar ve výši
20 824,- Kč, na „Nákladní přívěs valníkový,
zakrytý“, SDH Rokytno.

13. Obecní zastupitelstvo souhlasí z důvodu
pozastavení živnosti, se snížením nájmu
v kadeřnictví – dům č.p.146, slečně Petře
Vrbatové o 50%, méně, do 31.10.2017.
14. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
informace ohledně bioodpadu.
15. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
informace z jednání Rady školy, Zš a Mš
Rokytno, okres Pardubice.

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Rokytno 8/2017
konaného dne 24. 8. 2017
1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program
zasedání.
2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu
p. J. Richterovou a p. A. Ledera.
3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání
rady za poslední období. Jedná se o jednání
ze dne 16. 8. 2017.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové
opatření č. 7/2017 k 24. 8. 2017.
Příjmy celkem:
258 000,- Kč.
Výdaje celkem:
258 000,- Kč.
Saldo hospodaření:
0,- Kč.
Financování: zapojení přebytku
0,- Kč.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu
„O poskytování služeb technické podpory
k agendě spisová služba“, mezi obcí Rokytno
a GEOVAP, SPOL S R.O. IČ 15049248 Čechovo
nábřeží 1790, Pardubice 53000.
6. Obecní zastupitelstvo souhlasí s doplatkem
ceny zástěn, které budou pořízeny ze schválené
dotace Zastupitelstvem Pardubického kraje
25.4.2017 pro Svazek obcí Loučná na „Úpravu
center obcí – vytvoření krajinné stezky
Loučná vč. propagačního materiálu“.
7. Obecní zastupitelstvo neschvaluje „Darovací
smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši
10 000,- Kč.“ Oblastní charitě Pardubice.
8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výkazy
o činnosti Městské policie Sezemice za období
04 – 06/2017.
9.
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup
pozemku p. č. 154/33 v k. ú. Rokytno o výměře
40 m2 od p.ME za cenu 100,- Kč za m2.
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup
pozemku p. č. 154/74 v k. ú. Rokytno o výměře
19 m2 od p.MV a p.MD za cenu 100,- Kč za m2.
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup
pozemku p. č. 1613 v k. ú. Rokytno o výměře
7 m2 od p.MB a p.SD za cenu 100,- Kč za m2.
Pozemek p.č. 154/74 vznikl z pozemku p.č.
157/7 a pozemek p.č. 1613 vznikl z pozemku
p.č. st.145 vše v k.ú. Rokytno, na základě
geometrického plánu číslo 696-39/2017
zpracovaného firmou ing. Tomáš Jehlička.
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.
B) Obecní zastupitelstvo schvaluje převod
pozemku p. č. 1139/16 v k. ú. Rokytno
o výměře 855 m2 od Pardubického kraje.
Pozemek p.č. 1139/16 vznikl z pozemku p.č.
1139/1 vše v k.ú. Rokytno, na základě
geometrického plánu číslo 689-39/2017
zpracovaného firmou ing. Tomáš Jehlička.

C) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
p.č. 1123/233 k.ú. Rokytno o výměře 353 m2,
za cenu 35,-Kč za m2 manželům N. Pozemek
1123/233 vznikl oddělením z pozemku
p.č.1123/45 v k.ú. Rokytno na základě
geometrického plánu číslo 691-1047/2017,
zpracovaného firmou GON Hradec Králové.
Správní poplatek (návrh na vklad) zaplatí
kupující. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona
128/2000 Sb.
Vyvěšeno: 13. 6. 2017.
Sejmuto: 29. 6. 2017.
D) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku p. č. 156/14 v k. ú. Rokytno o výměře
252 m2, za cenu 35,-Kč za m2 panu D. Pozemek
156/14 vznikl oddělením z pozemků p.č. 156/2,
p.č. 156/7, p.č. 156/14, p.č. 156/15 vše
v k.ú. Rokytno na základě geometrického plánu
číslo 693-315/2017, zpracovaného firmou
GEODÉZIE Pardubice. Správní poplatek (návrh
na vklad) zaplatí kupující. Žádost splňuje
podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.
Vyvěšeno:
13. 6. 2017. Sejmuto: 29. 6. 2017.
E) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku p. č. 1123/234 v k. ú. Rokytno
o výměře 48 m2, za cenu 35,-Kč za m2 manželům
S. Pozemek 1123/234 vznikl oddělením
z pozemku p.č.1123/30 v k.ú. Rokytno
na základě geometrického plánu číslo 6941081/2017, zpracovaného firmou GON Hradec
Králové. Správní poplatek (návrh na vklad)
zaplatí kupující. Žádost splňuje podmínky §
39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno: 7. 8. 2017.
Sejmuto: 24. 8. 2017.
F) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku p. č. 35/9 o výměře 35 m2a p.č. 35/10
o výměře 80 m2 vše v k.ú. Bohumileč, za cenu
35,-Kč za m2, panu N. Správní poplatek (návrh
na vklad) zaplatí kupující. Žádost splňuje
podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.
Vyvěšeno:
13. 6. 2017. Sejmuto: 29. 6. 2017.
G) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku p.č. 1076/13 v k.ú. Rokytno o výměře
1164 m2, p. MK a p. JK, za cenu 500 Kč za m2.
Cena je včetně DPH ( 413,20 + 86,80 DPH = 500
Kč). Žádost splňuje podmínky § 39 zákona
128/2000 Sb.
Vyvěšeno: 26. 10. 2016.
Sejmuto: 24. 8. 2017.
H) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku p.č. 1076/11 v k.ú. Rokytno o výměře
1182 m2 p. MCH za cenu 500 Kč za m2. Cena je
včetně DPH ( 413,20 + 86,80 DPH = 500 Kč).
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000
Sb. Vyvěšeno: 26.10.2016 Sejmuto: 24.8.2017.
I) Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem,
prodejem pozemku p. č. 85/14 a části pozemku
p.č. 467/10 dle vyznačení v mapce asi 70 m2,
vše v k.ú. Bohumileč. Žádost podali MM a PM.
Geometrický plán si zadá a zaplatí kupující.
J) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádosti
ohledně prodeje pozemku p.č.686/69 v k.ú.
Rokytno o výměře 733 m2 , za cenu 500,-Kč +
105,-Kč DPH za m2. Doporučeno na příští
zasedání OZ.
10.
A) Obecní zastupitelstvo souhlasí s financováním
neuznatelných nákladů na akci Tlaková
kanalizace Bohumileč. Jedná se o podružné,
hlavní řady a šachty – stavební a
technologickou část, která nebyla zařazena
do uznatelných nákladů obce.

B)

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1
ke „Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene pro výstavbu tlakové
kanalizace , která byla uzavřena dne
9.2.2011“,mezi Obcí Rokytno a manželi JF a LF.
Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu“. Jedná se o stavbu Rokytno,
p.č. 686/70-Švarc-knn. Jedná se o smlouvu
s číslem jednacím IV-12-2015906/VB/01.
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem,
prodejem části pozemků p.č. 127/41, p.č.
1468/1, p.č. 1598, vše v k.ú.Rokytno. Žádost
podali JF a LF.
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením
smlouvy „Umístění reklamy na výstavu
autíček“, na hřišti ve Chvojenci s TJ SOKOL
Chvojenec. Cena za umístění reklamy bude
jednorázově ve výši 10 000,-Kč.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí pronájem
bytu „D“ v Rokytně, dům č.p. 48, panu FR
na dobu 1 roku.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí ukončení
nájemní smlouvy na kancelář č. 16, s IS a
pronájem kanceláře č.16, panu JB.
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupem
židlí od Obce Kostěnice.

Oznámení o konání voleb
do Poslanecké sněmovny

Starostka obce Rokytno, podle ustanovení § 15
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů,v platném znění,

o z n a m u j e
1.Volby do Parlamentu České republiky se
uskuteční:

v pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 21. října 2017 od 8 do 14 hodin
2. Místo

konání voleb :
okrsek číslo 1. Rokytno
volební místnost je v zasedací místnosti
(1.patro) v budově Obecního úřadu v Rokytně čp.21
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 pobytu
v Bohumilči a Zástavě
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství ČR. (OP, pas)
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude
voličům doručen též informační leták, v němž
budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci
volebního práva.
Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Parkování nákladních
automobilů v obci

Kanalizace Bohumileč
Výstavba kanalizace v Bohumilči se již blíží
ke konci. Informace k dalšímu postupu ohledně
kanalizačního napojení budou domácnosti dostávat
přímo do domovních schránek.
Ještě před Vaším připojením Vás upozorňujeme, že
jste povinni zrušit jímku, septik nebo ČOV a
vypouštět odpadní vody přímo do kanalizace,
zakončené čistírnou odpadních vod. Do kanalizace
nelze vypouštět dešťové a balastní vody, vody
z bazénů, močůvku nebo hnojůvku a odpady z drtičů.
Do kanalizace se nesmí vypouštět látky, které
nejsou odpadními vodami ani vhazovat předměty,
které by mohly ovlivnit chod čerpadla, aby nedošlo
k jeho poškození. V případě poruchy čerpadla
v šachtě či jiné závadě je odběratel povinen
neprodleně upozornit dodavatele.

Odvoz komunálního odpadu
Systém odvozu komunálního odpadu v roce 2018 bude
stejný jako v letošním roce. Známky na popelnice,
které jste si letos zakoupili, budou pro Vás
objednány i na rok 2018. V případě že chcete změnit
frekvenci
vývozu,
velikost
nebo
množství
vyvážených popelnic, je třeba vyplnit závaznou
objednávku odpadových služeb a odevzdat ji
nejpozději do 30.11.2017 na obecní úřad v Rokytně
( osobně, poštou, do schránky, emailem).
Formulář žádosti je na stránkách www.rokytno.eu
v sekci formuláře, a nebo v kanceláři obecního
úřadu.

Žádáme naše spoluobčany, kteří parkují
nákladní automobily na veřejném prostranství,
aby tak nečinili, jelikož tím porušují zákon
– neoprávněný zábor veřejného prostranství.

Sběr nebezpečných odpadů
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů
v pondělí
16. října 2017
Zastávky v jednotlivých obcích budou následující:
Zástava příjezd
15,45
odjezd
16,00 hod.
Stanoviště u kontejnerů na sklo a papír.
Bohumileč příjezd 16,05
odjezd
16,20 hod.
Stanoviště před hostincem.
Rokytno příjezd
16,25
odjezd
16,55 hod.
Stanoviště u obecního úřadu.
Drahoš příjezd
17,00
odjezd
17,15 hod.
Stanoviště u kontejnerů na sklo a papír.
Sbírané druhy nebezpečných odpadů :
autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje,
olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot,
léky, teploměry

Pneumatiky se při svozu nebezpečného odpadu
nesbírají !
Občané
mají
možnost
pneumatiky
odevzdat
bezplatně, po telefonické domluvě se starostkou,
v pneuservisu v Býšti, kde je místo zpětného
odběru.

SBÍRKA
Velkoobjemný odpad
nebezpečných odpadů
Kontejnery na velkoobjemný odpad budou přistaveny
v obci Rokytno

19.10.2017 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)
Do kontejneru nepatří stavební materiál
(cihly, trubky, apod.)
Dále lze velkoobjemný odpad odvézt
na sběrný dvůr do Dražkovic.
Provozní doba sběrného dvoru
je
PO – PA 6.30 – 15.00 , ve středu do 17 hodin.
-

nově do Sezemic do firmy FLOR s.r.o.,
která se nachází po levé straně před sezemickým
rybníkem.
Otvírací doba je pondělí - pátek
od 7.00 do 15.30 hodin. tel. 777743039.

Celkem můžete
velkoobjemného

odvézt maximálně 200 kg
odpadu na osobu a rok.

POUŽITÉHO

OŠACENÍ

Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE

SBÍRKU

POUŽITÉHO

OŠACENÍ

SBÍRÁME:
 Letní a zimní oblečení (s funkčními zipy)
 Domácí textil - lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, nepoškozené záclony, látky(minimálně 1m2)
 Domácí elektrické spotřebiče - rádia, žehličky,
mixery,toustovače
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – pouze čisté, nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce
 Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
 Znečištěný a vlhký textil
 Nádobí bílé i černé, skleničky,porcelán
Sbírka se uskuteční :

od 23.10.2017 do 27.10.2017
7-12, 13-15,30 PO,ST do 17 hodin

v chodbě budovy obecního úřadu v Rokytně
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
KONTAKTNÍ OSOBA:
Kovářová Jana tel. : 491 524 342, 739 999 112
Více na www: diakoniebroumov.org

Upozornění ČEZ Distribuce
pro majitele a uživatele pozemků
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č.
458/2000 Sb. (dále jen energetický zákon), v platném
znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele
nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy nebo na něž zasahuje ochranné
pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU
DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená
nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od
nadzemního vedení:
- u vedení nízkého napětí nn do 1 kV
1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo
kabelového vedení u stromů a jiných porostů.
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení
k vodičům nn při provádění zásahu je 0,3 m.
- u vedení vysokého napětí nn do 1 kV do 35 kV
vedení bez izolace 7 m
izolované vedení 2 m .
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení
k vodičům vn při provádění zásahu je 1,5 m.
UPOZORNĚNÍ :
V ochranném pásmu distribuční soustavy je zakázáno
nechat růst porosty nad výšku 3 m.
Nebude-li zásah proveden do 15.listopadu tohoto roku
a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost
distribuční
soustavy
je
pracovník
pověřený
společností ČEZ Distribuce a.s. oprávněn ke vstupu na
dotčené pozemky za účelem provedená zásahu.
Více informací naleznete na letáčku ČEZ Distribuce,
který je na vývěskách obce a na www.rokytno.eu.

HASIČI

135. let od založení hasičského sboru v Rokytně
V letošním roce slaví náš „Sbor dobrovolných
hasičů“ 135. výročí jeho založení. V roce 1882
několik nadšenců založilo v obci Rokytno Sbor
dobrovolných hasičů. Hlavním důvodem vzniku
dobrovolných hasičů byly časté požáry, které
páchaly velké materiální škody. Od tohoto roku
začal náš sbor pořizovat nejnutnější výzbroj a
výstroj. V následujících letech se sbor neustále
rozvíjel a to jak po stránce materiální tak odborné
a více se zapojoval do společenského dění v obci.
Srpen 2017 byl námi předurčen k oslavám 135. výročí
založení hasičského sboru v Rokytně.
Dne
18.8.2017 proběhla, k tomuto výročí, VVH SDH
Rokytno, které se zúčastnili sestry a bratři
z našeho sboru. Konferenciérem slavnostní schůze
byl bratr Bohumír Brutar. Slovem nás potěšil
starosta sboru Aleš Leder, starostka obce Petra
Vrbatová, nicméně téměř každý z přísedících
promluvil. Slovo bylo upřímné a od srdíčka, což je
vždy důležité.
Dne 26.8.2017 proběhly oslavy ke 135. výročí
založení hasičského sboru v Rokytně. Slavnostní
průvod vycházel od hasičské zbrojnice, kolem
hospody U Pitrů, výstavy autíček a u potravin jsme
odbočili zpět na hřiště za obecním úřadem. Sobotním
odpolednem nás provázela hudební skupina Alibi,
zazpívat nám přijela Šárka Rezková a když se
setmělo, ohnivá show skupiny Orbis de Ignis nás
rozohnila. SDH Rokytno během tohoto odpoledne
křtilo nákladní přívěs, který zakoupil z dotace
NADACE ČEZ. Sbor také vystavoval svoji techniku,
s kterou se pokusil zasahovat. Proudaři byli
nejstarší člen SDH Rokytno Vrbata Jan nejst. a
nejmladší člen SDH Rokytno Filípek Dostál z Býště.
Velké poděkování patří našim sponzorům –
p.
Lorenc Martin, Stavební firma Ječmínek, spol.
s.r.o., manželé Lederovi Petra a Vašek a PORATEN
s.r.o. Samozřejmě velké dík patří všem příznivcům
hasičského hnutí a Vám spoluobčanům, kteří jste se
„Oslav“ zúčastnili.
Petra Vrbatová

OBECNÉ ZÁSADY

Pro případ ohrožení
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým
říkáme
mimořádné,
protože
přicházejí
většinou
neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují
velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou
vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných
činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací.
Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán,
technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká
dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.
Tento článek obsahuje některé obecné návody
a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a
jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví,
majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku
mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající,
protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho
chování a jednání.

NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!
Důležitá telefonní čísla tísňového volání

- 150 - Hasičský záchranný sbor ČR

- zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem
nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek
nebo životní prostředí

- 155 - Zdravotnická záchranná služba

- pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při
všech stavech ohrožujících život

- 158 - Policie ČR
nebo
156 - Městská policie

- pokud jste svědky dopravní nehody nebo
spáchání trestného činu

- 112 - Jednotné evropské číslo tísňového
volání,
- je určeno především pro cizince a pro tísňové volání
při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání
uveďte:
co se stalo a jestli se někdo zranil
kde se to stalo, v jakém městě, obci, ulici
řekněte své jméno a číslo telefonu, odkud voláte
nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky
udělejte, co operátor říká
po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát,
kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené
zprávy.
Telefonování na tísňová čísla je zdarma, proto se v případě
potřeby nebojte zavolat pomoc.
Nikdy ale nevolejte z legrace, můžete ublížit cizím lidem a
za zneužití tísňové linky můžete být potrestáni.

RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace
z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas,
vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele, apod.).
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším
okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích
ohrožení přetížena.
NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným
a nemohoucím lidem.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život
a zdraví a až potom záchrana majetku.
UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.

VAROVNÝ SIGNÁL
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události
varováno především prostřednictvím varovného signálu
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým
tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě
v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně
informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv.
mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného
systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má
v takovém případě dělat.
Tón sirény - kolísavý. Délka tónu - 140 vteřin. Název varovného
signálu Všeobecná výstraha
Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České
republice ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25
vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál
„Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje
hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HOŘÍ“… po dobu jedné minuty.
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se
provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin
akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem
nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti
se obyvatelé dozví z hromadných informačních prostředků

ZAZNÍ SIRÉNA
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde
o povodeň nebo zemětřesení.
1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod,
úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál,
zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou
pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů,
radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte
pravděpodobnost vlastního zamoření.
3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a
varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných
zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě
výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač
na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem,
popř. elektronickými sirénami.

CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE

ANONYMNÍ OZNÁMENÍ

Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační
zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.
Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití
vlastních vozidel.

(uložení bomby, třaskaviny,použití nebezpečné látky atd.)
Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo
nebezpečné látky je většinou směřováno tam, kde se nachází
mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je
zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy
nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být
uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o
psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost brát vážně.
V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158
(Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo
třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a
vzdalte se co nejdále od tohoto místa.
V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i
přesto, že vaše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, vás
nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa.

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU
V PŘÍPADĚ EVAKUACE
Uhaste otevřený oheň v topidlech.
Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
Uzavřete přívod vody a plynu.
Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
Kočky a psy si vezměte s sebou.
Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte
doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
Vezměte evakuační zavazadlo uzamkněte byt a dostavte se
na určené evakuační středisko.
EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu
v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako
evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo
kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře
zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
Toaletní a hygienické potřeby.
Léky, svítilnu.
Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo
přikrývku.
Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Před povodní:
Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete
evakuovat v případě povodňového ohrožení.
Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další
stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále
si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a
pitnou vodu na 2-3 dny.
Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití
při evakuaci.
Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a
nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla
odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.
Při povodni:
Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a
záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace
dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo,
které nebude zatopeno vodou.
Po povodni:
Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost,
obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav
kanalizace a rozvodů vody.
Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které
byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika.
Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě
potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé
oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci
povodňových škod a další potřebné prostředky.
Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod
(ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod).

OBDRŽENÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY (dopisu, balíčku)
Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní.
Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného
obalu.
Poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a
událost ohlaste na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150
(Hasičský záchranný sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský
záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji k věření
obsahu.
Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které
mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými
mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého
odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na
zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trčí dráty nebo
se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být například
podezřelá sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý předmět.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho
složek při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací.
Základní složky:
Hasičský záchranný sbor České republiky,
jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje
jednotkami požární ochrany,
zdravotnická záchranná služba,
Policie České republiky.
Ostatní složky:
vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
ostatní záchranné sbory,
orgány ochrany veřejného zdraví,
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
zařízení civilní ochrany,
neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít
k záchranným a likvidačním pracím.

Kde získat informace
Občan získá informace o charakteru možného ohrožení,
o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně
obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném
obecním úřadě.
Zaměstnanec získá tyto informace v místě dislokace pracoviště od
svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby).
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá tyto
informace u příslušného obecního úřadu.
Čerpáno ze zdroje
Příručka pro obyvatele vydaná
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky
Více informací naleznete na
http://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni.aspx

Příspěvek čtenáře
Občas si čítávám ve starších knížkách a zaujmou
mně myšlenky lidí, kteří žili i století před námi,
svým obsahem a srovnáním s povrchností dneška,
dávají smysl života univerzálností všeho, co tu
bylo a bude.
Dovolím si citovat bez komentáře:
Jiří Solar – Praha 1940:
Pod těžkou oblohou bijí naše srdce … Zklamání
světem, vracíme se do pokojíčku své duše.
Z nejistoty kolem se vrátíme do jistoty, která je
v nás a v lásce našich drahých. Vichřice doby nás
sráží do houfu. Jdeme k sobě. Zrání-li nás život,
svět, léčíme se nadějí, vírou, láskou, která byla,
je a bude nejsilnější stránkou duše. Láskou, která
zpívá nad kolébkou, láskou, která hoří v očích
našich žen, láskou, která jako obloha nemá břehů…
A tato láska, bratrská, silná, převede nás tvrdou
cestou, kterou jdeme …
Ke štěstí života je třeba hodně tepla a slunce,
domova, je třeba zdravé silné, moudré a milující
ženy. Na ženách záleží mnoho. Ne-li vše, v jejich
rukách leží velká odpovědnost. Jim připisuji
a věnuji tento breviář. Aby sílil, povzbuzoval
a těšil. Aby ukazoval krásnější stranu života,
aby pomáhal nésti břímě dne. Naléval balzámu
do ram a dával naději, víru a sílu. Neříkejte,
že vidím všude příliš světla a žádné stíny. Hledám
všude slunce a světlo – stíny ponechávám životu,
tvrdé zkušenosti a skutečnosti. Hledám pro sebe
a pro všechny růže u cest života, jeho jas a klid.
Mraky a stíny vám dodá život sám - o ty se nestarám.
Na světě je hodně bídy a nenávisti. Jsou hyeny,
zmije, rulík i blín. Jsou smetiště. Jsou upíři
hlubin moci. Až příliš zvědavá a ochotná pera
smáčená v krvi života. Nemusí být slepý ten, kdo
otáčí oči jen ke slunci, k oblakům, k modré obloze,
ke hvězdám. A k očím ženy, k očím dítěte, v nichž
se zrcadlí celá nádhera světa. Na křížové cestě
života klesá mnohý unaven a vysílen, a všem těm,
jeden druhému, bratr bratru - musíme dávat každý
kousek posily, kousek štěstí, kousek úlevy. Být
Šimonem Cyrenským a pomáhat nésti druhým kříž.
Musíme povědět všem: Štěstí je v lásce, v míru
duše, v prostých radostech – ve snění, v básni,
v písni, v knize přírody…
Ne samým chlebem je živ člověk. Hmota je mrtvá,
jen duch oživuje, tíže země činí smutným. Duch,
sen, láska, žízeň, touha dávají křídla. Radost
ze života – štěstí. Co nejvíc šťastných chvil
pro co největší počet srdcí – být šťasten a dávat
štěstí. Toť je poslání každého z nás…
… Alespoň jednou denně se usměj, rozesměj!
Vzpomeň si na něco krásného, snad na jednu kvetoucí
jabloň, na jednu bílou zimní noc, na jedno
maminčino pohlazení, na jednu krásnou chvíli své
první lásky… Podívej se s důvěrou vzhůru k nebi
a od srdce si zazpívej.
A řekneš si, že život je přece jen krásný …
Konec citací – ( škoda )
František Zajíc

Sportovní aktivity
Cvičení v tělocvičně v Rokytně
je pro veřejnost od září do června.
JÓGA
Kateřina Šteklová
Pondělí od 18.45 do 19.45 hodin
ZUMBA Michaela Valkýová , Martina Votke
Středa od 18 do 19 hodin
JÓGA
Pátek

Martina Hlavatá
od 18.00 do 19.30 hodin

PRONÁJEM „TĚLOCVIČNY“ V ROKYTNĚ
Nájem je možné sjednat na základě písemné objednávky,
osobně v základní škole , emailem
(ZS_Rokytno@seznam.cz) nebo telefonicky (tel. 466989201
– ZŠ a MŠ Rokytno, okres Pardubice).

PRONÁJEM „MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ“ V ROKYTNĚ
Multifunkční hřiště v Rokytně si lze pronajmout.
Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce:
Miroslav Kocián, Rokytno 11, který zajišťuje
objednávky osobně nebo na tel. čísle: 702 042 643.
Hřiště pak i předává a přebírá.
Více je na www.rokytno.eu.

Inzerce
Prodám hnědou cestovní postýlku,
téměř nepoužívanou. Možno vidět, cena dohodou.
Tel. 608 455 199
Daruji kotě, černo-bílo-mourovaté.
Tel.: 777 028 601
Věnuji pestrobarevný korálkový závěs, délka 145 cm,
šířka 88 cm.
Tel. : 777 028 601
Prodám patrovou postel 190*80 vč.matrací. cena
3500 Kč. tel.721 800 499
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
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