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29.9.2012 

na oslavy 130. výročí založení sboru. 
  

Začíná se průvodem ve 13 hodin od zbrojnice do  prostoru „Kachňárna“, kde bude připraven 

bohatý program, občerstvení a od 17
.oo

 hodin bude hrát hudba k tanci a poslechu. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 
 
 
 
 



 
 

      
Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce Rokytno          
za  období červen – září 2012. 
Rada se sešla celkem 5 x, obecní zastupitelstvo 1x. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno  
č. č. 3/2012   ze dne 27.6. 2012 

 

 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady   
za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
      „Rozpočtovou změnu č.3/2012 k  27.6. 2012“  
        Příjmy celkem: 212.621,- Kč   Výdaje celkem: 
279.101,- Kč  
        Financování -   zapojení přebytku  -  66.480,- Kč  
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků dle 
geometrického plánu č.537-028/2012, který  dělí 
pozemek parc.čísla 127/31 v k.ú. Rokytno  díl „c“             
o výměře 5 m2 a díl „f“ o výměře 34 m2   manželům R    
za cenu 35,- Kč/m2.  
Žádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v pl. 
znění. Vyvěšeno 6.6.2012          Sejmuto: 26.6.2012 
 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  dotaci ve výši 
10.000,- Kč  pro Oblastní charitu Pardubice,  středisko 
Holice . IČO – 464 92 160 
 

5,  Ve smyslu § 102 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění Obecní zastupitelstvo schvaluje 
ponechání lokality A1 v novém  Územním plánu 
Rokytno jako lokalitu pro výstavbu rodinných domků. 
 

6, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci          
o prvním zasedání  výběrové komise   na pracovní   
místo   ředitele/ředitelky  ZŠ   a  MŠ Rokytno. Dále bere 
na vědomí, že ve smyslu zákona 128/2000  Sb. o obcích 
(obecní zřízení) rada obecního zastupitelstva na základě 
doporučení výběrové komise jmenuje ředitele/ředitelku 
ZŠ a MŠ Rokytno.  
 

7, Obecní zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového 
řízení na výstavbu chodníků v Rokytně a pověřuje radu 
zajištěním výběrového řízení ve smyslu zákona 
137/2006 Sb. v platném znění. 
     Zastupitelstvo doporučuje obeslat tyto firmy - 
Stavební firma Ječmínek, Agrostav Pardubice, K+N 
Pardubice, Staveko,  BW-Stavitelství. 
 
 
 

 

 

 

 
V průběhu měsíce října budou zahájeny práce                

na opravách propustků v obci Bohumileč.                 

Proto prosíme občany o zvýšenou opatrnost                  

při přecházení   komunikací. 

 
 

 Starosta obce Rokytno podle § 15 písm f) zákona č. 130/2000 

Sb. , o volbách  do  zastupitelstev  krajů  a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 
 

o z n a m u j e 
 

1.    Volby  do zastupitelstva  Pardubického  kraje 
        se uskuteční  
                           

           v pátek        12. října   2012   od 14  do  22 hodin 
    a     v sobotu     13. října   2012   od   8  do  14 hodin  
 
2.   Místo  konání voleb  : 
 

     okrsek číslo 1. Rokytno 
       volební místnost je ve velké zasedací místnosti   
      (1.patro) v budově Obecního  úřadu v Rokytně  č.p. 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 trvalému pobytu  v Bohumilči  a     
       Zástavě 
 

3.   Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže     
      svoji totožnost a státní  občanství České republiky    
      (občanským  průkazem nebo cestovním pasem  
      České republiky ).  
      Neprokáže-li uvedené  skutečnosti stanovenými   
      doklady,  nebude  mu hlasování  umožněno. 
 
 

4.   Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb   
       hlasovací lístky.   
       V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve    
       volební místnosti. 
 
V Rokytně dne 23.8.2012                            
                                                           starosta obce Josef Kubizňák 
 

 

Upozornění pro voliče, kterým zdravotní či jiný, 
handicap nedovoluje dostavit se do volební 
místnosti: 
 

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může 
volič požádat o návštěvu členů volební komise         
s přenosnou volební schránkou. Požádat lze      
před konáním voleb na obecním úřadě v Rokytně  
nebo ve dnech voleb ve volební místnosti. 
 
Jelikož je v Rokytně volební místnost v prvním 
patře,  můžou voliči, kterým dělá problém vyjít 
schody, zazvonit v budově úřadu na zvonek a 
volební komise přijde dolů s přenosnou volební 
schránkou. 

 
 

O  čem se jednalo 
Oznámení 

o době a místu konání 

voleb   

Upozornění 



 
 
 

 
 

 

 

 

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit 

zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto 

účelu byla vytvořena.  Je přitom ale nezbytné splnit jednu 

základní podmínku:  spotřebiče musejí být kompletní, tedy 

nerozebrané. 

V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a 

dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.  

Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení,  kterému již 

někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, 

topné těleso, buben, plášť apod.  Demontáž a zpracování 

elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám    

s příslušnými oprávněními.  Takové výrobky je nutné 

považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním 

jdou k tíži obci.  Promítají se tedy do poplatků, které platíme 

my všichni! 

 

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma 

odevzdávat na těchto místech: 
 

Místo zpětného odběru elektrických  a elektronických zařízení  

najdete v obci Rokytno za Obecním úřadem v Rokytně.  

Příští mobilní svoz proběhne v naší obci  22.10.2012. 

Sbor dobrovolných hasičů obce Rokytno sbírá staré spotřebiče 

v rámci projektu společnosti ELEKTROWIN „Recyklujte 

s hasiči“ průběžně během celého roku. 

 

Více na www.elektrowin.cz  nebo www.rokytno.eu 

 

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy 

 

Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo 

by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace 

vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře 

znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří          

při zpracování získat. 

Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, 

vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek 

závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického 

velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české 

domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 

20 kil železa, plastů je průměrně 16 kilogramů.  

Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se 

samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě 

znamená železo přidané do tavby spolu se železnou rudou 

velmi významnou úsporu energie.  

Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči 

„domácího šetření“, můžeme si ji představit například takto: 

recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý 

měsíc spotřebuje průměrně velká lednička. 

 

Staré plasty, nové výrobky 

O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře 

znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout 

dejme tomu zatravňovací dlaždice. 

Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo 

živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený 

travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy             

ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i 

jízdárny, výběhy pro koně a další plochy.  

Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se 

zásadním podílem polyetylenu, který se získává                       

z průmyslových i komunálních odpadů a obalů. 

Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – 

materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný. 

Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu                   

ze spotřebičů neobešel -  lisuje z něj poklice na kola 

automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů    

ze starých spotřebičů.  

Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí 

Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé 

elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané 

kolektivním systémem ELEKTROWIN. 

 

PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři 

Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých 

spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny 

využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou 

výrobu až po automobilový průmysl.  

Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo 

pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou 

jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro 

dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů. 

PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě 

matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a 

spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i 

sedaček v nově vyráběných automobilech. 

PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska 

zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka výhradním 

tepelným izolantem v potravinářském průmyslu –                   

v pivovarech či mlékárnách.   

Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče 

nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli 

postarat odborníci? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  
          v  pondělí   22. října      2012 

 
 

 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 (televizory), chladničky, 
autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, olejové 
filtry, suché  články (baterie), zbytky nátěrových hmot , 
léky, teploměry. 
Tyto  odpady se vybírají pouze od občanů,                       
ne od podnikajících fyzických a právnických osob. 
 

 

 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

 

 

 

Kde a jak se mohou obyvatelé Rokytna 

zbavit vysloužilých elektrospotřebičů 

http://www.elektrowin.cz/


 
 

 

Přehled o domech v obci 
 

Místní část Rokytno 
 

Poslední přidělené číslo popisné  je      204 
Domy , které již neexistují  ( byly zbourány )                              3 
Počet domů, která mají přidělena čísla popisná celkem      201 
domy (s čísly popisnými) sloužící k administrativě a podnikání 10 
domy obytné                                                                                191 
                  -  z toho obydlené                                              164     
                  - neobydlené nebo sloužící k rekreaci                 27 

 

Dále jsou v Rokytně  3 domy rozestavěny. 
 

Místní část Drahoš 
 

Poslední přidělené číslo popisné  je       25 
Domy , které již neexistují  ( byly zbourány )                             2 
Počet domů, která mají přidělena čísla popisná celkem       23 
domy (s čísly popisnými) sloužící k administrativě a podnikání        1 
domy obytné                                                                                 22 
                  -  z toho obydlené                                             13     
                   - neobydlené nebo sloužící k rekreaci            9 

 

Místní části  Bohumileč,  Zástava 
 

Poslední přidělené číslo popisné  je     70  
Domy v Bohumilči a Zástavě se číslují v jedné číselné řadě 
 ( čísla , která chybí v Bohumilči jsou v Zástavě) 
Zástava je adresní evidenci označena takto :  
Obec Rokytno, místní část Bohumileč,  ulice Zástava.  
( jedná se jen o část Zástavy patřící k Rokytnu) 
 
Bohumileč  samostatně  
 

Počet domů, která mají přidělena čísla popisná celkem        56 
domy (s čísly popisnými) sloužící k administrativě a podnikání        3 
domy obytné                                                                                  53 
                  -  z toho obydlené                                                  42     
                   - neobydlené nebo sloužící k rekreaci               11 

 

Dále jsou v Bohumilči 2 domy rozestavěny. 
 
Zástava   samostatně  
 

Počet domů, která mají přidělena čísla popisná celkem       14 
domy obytné                                                                                 14 
                  -  z toho obydlené                                                  12     
                   - neobydlené nebo sloužící k rekreaci                 2 

 
 

Dále je v Zástavě  1 dům rozestavěn. 
 
 
 
 
 
 

    Z evidence obyvatel   k   30.6.2012    
        

Počet roků 0-6     7-15  16-20  21-60  
61 

 a více  
celkem 

Rokytno 47 55        35 399 117  653 

Zástava 3 10 2 24 3  42 

Bohumileč 12 18 3 77 26  136 

Drahoš 2 3 1 16 9  31 
        

Celkem 64 86 41 516 155  862 

 
Rokytno má 653 obyvatel (346 mužů a 307 žen) 
průměrný věk je 38,52 roků, nejstarší občan má 90 roků 
Bohumileč má 136 obyvatel  (68 mužů a 68 žen) 
 průměrný věk je 39,06 roků,  nejstarší občan má 88 roků 
Drahoš má 31 obyvatel (17 mužů a 14 žen) 
 průměrný věk je 44,10 roků, nejstarší občan má 91 roků 
Zástava má 42 obyvatel (18 mužů a 24 žen) 
 průměrný věk je 31,48 roků, nejstarší občan má 82 roků 
 
 

Zpracovala Marcela Kamenická 

 

 

Pro připomenutí uvádíme některé kontakty 
 

  Obec Rokytno ,   IČ   00274178  

 Email: urad@rokytno.eu  

 Datová schránka:  94xa5a6 

  Web:  www.rokytno.eu 

  Na internetových stránkách  jsou všechny informace 
stále aktualizovány. Naleznete tam například: úřední 

desku, zprávy o dění v obci, jednáních zastupitelstva, 
poplatcích, jízdních řádech, počasí, aktuální hlášení 
obecního rozhlasu a další informace. 

  

 OBECNÍ  ÚŘAD  ROKYTNO  

 Tel.:   466 989 128  kancelář 

            602 435 122  starosta 

            724 180 927  účetní 

 
 

Obecní úřad  - úřední hodiny 
 

    od – do hodin 

Pondělí 7 - 12   13 - 16 

Úterý 7 - 12   13 - 15:30 

Středa 7 - 12   13 - 17 

Čtvrtek 7 - 12   13 - 15:30 

Pátek 7 - 11 
 

Kancelář obecního úřadu je v  prvním patře, a tak jsme 
se rozhodli pro občany, kterým dělá problém vyjít 
schody, instalovat zvonek u vstupu do budovy.         
Po zazvonění sejdeme dolů a případnou agendu s Vámi 
vyřídíme dole na chodbě. Zvonek bude instalován 
nejpozději ve dnech voleb.  
 

Úřad poskytuje, mimo jiné, tyto služby:  
- Úřední OVĚŘENÍ PODPISU ( 30 Kč) 

- - Úřední OVĚŘENÍ LISTINY (30 Kč za každou stránku) 
 

a je tu pracoviště CZECHPOINT , to znamená, že zde 
můžete získat tyto informace  
 

-   VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

         (100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující,   
            i započatou stránku) 
 -   VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
         (100 Kč za první stránku a 50 Kč za další stránku) 
-    VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 
         (100 Kč za první stránku a 50 Kč za další stránku) 
-    VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 
         (100 Kč za každý výpis) 
-    VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE 
         (100 Kč první strana, a za každou další max. 50Kč)  
-    DATOVÉ SCHRÁNKY 
         Žádost o zřízení datové schránky, znepřístupnění,     

         přístupové údaje, změny adres,oprávněných osob 
                konverze dokumentů 

 -   DALŠÍ PODÁNÍ 

 
 

Více na adrese    http://www.czechpoint.cz  

Kontakty  

Něco ze statistiky 

mailto:urad@rokytno.eu
http://www.czechpoint.cz/web/


Obecní knihovna Rokytno 

 

v budově obecního úřadu v Rokytně 
Knihy se půjčují na základě registrace a zdarma  
 

Úterý      15 – 18 hodin 
 

 

Ordinace MUDr. Pavel Škoda 

 

v budově obecního úřadu v Rokytně 
telefonní číslo pro objednání  731 223 113 
 

Čtvrtek 
8.00 –   9.30 hodin   akutní případy 
9.45 – 12.30 hodin   objednaní pacienti 

 

 

Kadeřnice Oldřiška Štěrovská 

 

v budově obecního úřadu v Rokytně 
( telefon pro objednání 732 374 959) 

 

 

 
 
 
 
 

 
Cvičení pro veřejnost  v tělocvičně v Rokytně. 
 
Jóga   
      pondělí od 18.45 do 19.45 - Kateřina Šteklová   -   
               cena jedné hodiny je 80 Kč 
 

Zumba 
       středa od 18 do 19 hodin  -  Martina Čecháčková 
                cena jedné hodiny je 60 Kč 
        

Dále je možnost si tělocvičnu pronajmout ( po podpisu 
nájemní smlouvy) na komerční ( 300 Kč / 55 minut) 
nebo soukromé pohybové aktivity ( 150 Kč/ 55 minut). 
Provozní řád tělocvičny je na www.rokytno.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opět se vracíme k jízdním řádům autobusů.  
    Od 1.9.2012 došlo k drobným  změnám 
jízdních řádů autobusů. Jízdní řády jsou 
uveřejněny na autobusových zastávkách a      
na internetových stránkách www.oredo.cz, 
případně i na našich stránkách 
www.rokytno.eu.  
Připomínáme, že obec tyto drobné změny 
nedostává od firmy OREDO na vědomí. Proto vy, 
kteří cestujete pouze občas musíte si, než se 
rozhodnete cestovat autobusem ověřit odjezdy 
a příjezdy. Jiná možnost prozatím není.     
Za období od prosince 2011 do září 2012 se 
jízdní řády měnily šestkrát. 

V případě stížností se prosím obracejte     
na člena Rady Pardubického kraje zodpovědného 
za dopravu, dopravní obslužnost a investice 
pana Jana Tichého.  

 

 
 

 
Kulturní komise Vás zve již nyní  

/další Rokytenské noviny vyjdou až později/  

 
na - Adventní neděli, spojenou            

s Mikulášskou nadílkou, která bude 
probíhat  2.12.2012 v sále Hospody U Pitrů. 

 

 Připravujeme pro Vás spoustu materiálů, ozdůbek a 
přízdob na  výrobu vánočních  dekorací, které si 
zde budete moci vyrobit.  Některé budou zdarma, 
jiné si zde budete moci zakoupit.  
Nakonec přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílkou.                                                                                                                  
   Těšíme se, že se všichni sejdeme a naladíme 
sebe i náš domov do předvánoční atmosféry.   
            Za kulturní komisi  Jana Zajícová                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková 
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 

z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, 
azylové ubytování i pracovní příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE 
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m

2
, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 
znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne:    od  15.10 .2012    do    19.10. 2012 
 

čas:             7 – 12     13 – 15.30    středa  do 17 hodin 
 

místo:         chodba budovy obecního úřadu v Rokytně 
 
Věci  prosíme  zabalené  do  igelitových pytlů  či   krabic,  
aby   se  nepoškodily   transportem. 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

 

 

Středa 
( v lichém týdnu)   

  8 – 17 hodin  

Sportovní  aktivity 

Jízdní řády autobusů 

Pozvání 

 

 

Sbírka  použitého  ošacení 

http://www.oredo.cz/


         

                                                   Tyto příspěvky nejsou upravovány. 

Vydavatel neodpovídá za obsah a formu příspěvků. 

 

 

 
 

Rád bych se vrátil k několika zprávám z minulého, červnového 
vydání Rokytenských novin, na něž považuji za nutné 
zareagovat. 
 Nalézáme zde informaci o tom, že je na chodbě OÚ 
možno zdarma získat nový týdeník „5+2 dny“. Toto by byla 
příjemná zpráva, pokud by vydavatelem této tiskoviny nebyl 
kontroverzní miliardář Andrej Babiš, který poté co skoupil 
část českého státu vrhnul se i na mediální scénu. Dá se tak 
očekávat, že se bude tento časopis s blížícími se 
parlamentními volbami 2014, stávat postupně hlásnou 
troubou Babišova politického hnutí ANO2011 což bude jistě 
účinná zbraň na mediálně již zpracované občany, kteří věří, že 
čtou nezávislý časopis. Proto nedoporučuji jeho podporu, 
čtení či distribuci v budově obce a to ani, když je to zadarmo. 

Dále mne zaujal úryvek z článku bývalého krajského 
radního Šilara o dobrých hospodářích, který je uveden slovy, 
že se s ním vždy dobře spolupracovalo a že svá slova jistě míní 
upřímně. V článku je jistě mnoho zajímavých myšlenek, které 
jsou dobré a všeobecně platné. Já i mnoho dalších lidí, kteří 
před lety bojovali proti výstavbě obří spalovny komunálního 
odpadu v Elektrárně Opatovice, jsem však zažil radního Šilara 
jako lháře a podvodníka, tvrdě vyhrožujícího svým odpůrcům 
a podléhajícího lobbyistickým tlakům mocných skupin. I proto 
myslím, že velmi upřímně píše o tom, že …“různí aktivisté, 
kteří se poutají ke stromům či vratům elektrárny nemohou 
být dobrými hospodáři.“ Ve vidění senátora Šilara by se měl 
člověk starat především o své nejbližší okolí, pole, o život     
ve své obci. Toto je celkem samozřejmá věc. Ovšem jsou zde 
případy, kdy tohle  zdaleka nestačí. Ať je to v případě, kdy je 
nešetrně drancováno naše společné přírodní bohatství nebo 
ve chvíli, kdy se radiace šíří krajinou a nerespektuje ani 
hranice obcí ani hranice pozemků (jako např. před rokem 
v Japonsku). I proto jsou zde občanští a ekologičtí aktivisté    
(a je mi ctí se mezi ně stále trošku počítat), kteří se snaží vidět 
dál než za nejbližší horizont či jedno volební období. Možná 
kdyby byl tak trochu aktivistou každý z nás, kdyby nám 
nestačila ta trocha demokracie v mezích zákona, co nám 
předkládá současný systém, dost možná by se nám žilo v této 
zemi lépe. 

Poslední zprávou z minulých Rokytenských novin, 
kterou chci osvětlit je informace o rozšíření rady školy ze tří 
členů na šest.  O nelehké úloze člena Rady školy v Rokytně, 
kterou jsem se snažil velmi jemně popsat v jarním čísle 
Rokytenských novin, svědčí i fakt, že v průběhu uplynulých     
3 let došlo k výměnám (odstoupení) jak na postu zástupce    
za rodiče tak i zástupce za obec. Samotné rozšíření školské 
rady navrhla paní ředitelka Brousilová na jaře, ke konci 
funkčního období svého i součastné rady školy. Když se           
o tomto stávající a překvapená školská rada dozvěděla a 
zaujala k tomu negativní stanovisko, měla však paní ředitelka 
rozšíření již předjednané a schválené Radou obce. Na toto 
jednání nebyl pozván žádný ze zástupců Rady školy. Následně 
na jednání zastupitelstva, jehož se zúčastnila i paní ředitelka 
toto rozšíření školské rady podpořilo 8 zastupitelů, já jsem byl 

proti a další 2 stateční se zdrželi hlasování. Dle zákona je Rada 
školy nezávislý orgán, který má s ředitelem školy 
spolupracovat a dozorovat dění ve škole. V zákoně také není 
uvedeno, že se do Rady školy volí zástupce za MŠ (jak 
argumentoval např. pan starosta s paní Brousilovou). V naší 
situaci jsme jako Rada školy po celou dobu odrážely snahu 
paní ředitelky ovlivňovat naší činnost a podřídit ji jejím 
potřebám (od svolávání Rady až po kontrolu zápisů z jednání, 
na nichž byla pouze jako host). Celá Rada školy (Schánělová, 
Malík, Ehlová) se pak lehce otrávena z přístupu Rady obce a 
většiny zastupitelstva, rozhodla dále nepokračovat a 
neucházet se o znovuzvolení po prázdninách. Z jednání 
zastupitelstva, nejen v otázce Rady školy, pak vyplývají i další 
dvě zásadní věci             . 
1) Současný systém, kdy obec vede zkušený a silný starosta 
schopný prosadit si svůj názor, pětičlenná Rada obce určuje 
všechny podstatné věci a ostatní zastupitelé jsou velmi často 
v roli kývajících neinformovaných ovcí, kterým jsou tutam  
předloženy ke schválení stotisícové výdaje v bodu Různé, je 
špatný. Spojeným obcím našich velikostí by lépe vyhovovalo 
např. 11-ti členné zastupitelstvo bez Rady, které se schází 
častěji a úkoly i odpovědnosti v něm jsou rozdělené mezi 
všechny zastupitele.               .        
2) Obec se nachází v tristní situaci, kdy má i nadále poměrně 
svéhlavou ředitelku školy na kterou řada lidí z různých 
důvodů žehrá, mnoho lidí se jí bojí, ale protože má za zády už 
druhé desetiletí zasloužilého pana starostu a mnoho lidí 
nechce připustit žádné změny, musíme se zřejmě dočkat 
dalších „školních“ průšvihů, aby zde došlo k nějakému 
posunu.  
  Bohužel nám v Rokytně i v těchto případech 
povětšinou stačí, když věci tak nějak fungují, když máme opět 
tu svoji trochu demokracie a nechceme víc, protože jsme 
přestali věřit, že to jde i jinak a může to být i lepší. 
 

                                      Jiří Malík, zastupitel obce za Stranu zelených 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pátek 15.6.2012 jsme odjeli na Festival přípravek do Břehů 
u Přelouče.  Letos jsme jeli už v pátek a přespali ve stanech.   
V sobotu malé děti z přípravky ukázaly ukázku, kterou jsme 

 Mladí hasiči 

Tak trocha demokracie 



měli natrénovanou, velké přihlížely. Byl krásný teplý víkend 
plný sluníčka. Jak páteční, tak sobotní doprovodný program 
byl zajímavý(loutkové divadlo, soutěže pro děti,skákací hrad). 
Moc děkuji velkým dětem, Mirce Trnkové a Karlu Kučerovi   
za pomoc, byli mě velkou oporou. 
 O týden později v pátek 22.6.2012 jsme spali na hřišti.            
K večeru jsme se sešli, připravili postýlky-spacáky, karimatky a 
polštářky. Bylo nás opravdu hodně, z čeho jsem měla velkou 
radost. K večeři jsme si nechali dovézt pizzu z Kunětic, byla 
výborná!  Když se setmělo a my ulehli, byl vyhlášen poplach.  
Stezka odvahy. Opravdu mě překvapili rodiče našich 
hasičských dětí. Bylo na nich, jak nám bojácnou stezku 
připraví.  Stezka byla značena svíčkami, od Zbudilů směrem 
na Drahoš. Děti cestou plnily různé úkoly. A že se bály!           
Já taky! Děkuji Radce a Alešovi Lederovým, Marcele a Davidu 
Tučkovým, Mirce a Radkovi Trnkovým, Simoně a Liborovi 
Vápeníkovým a našemu Honzíkovi a Terezce. Poté jsme se 
všichni odebrali do rokytenské hospůdky, kde nás manželé 
Lederovi pohostili, díky. Dost dobrá akce. A také jsme měli 
čarodějnické koláčky od čarodějnice Radky, pečené Maruškou 
Götzlovou. Ovšem ta ranní snídaně, kdy jsme se probudili a 
na stole měli čerstvé pečivo, čajík a kávu.....  Úžasné.....    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abychom toho neměli málo, v sobotu 24.6.2012 odpoledne 
byl v Rokytně   na hřišti dětský den.   Pohádkové postavy 
v kostýmech  z filmové pohádky Arabela měly připravený 
pestrý program a spoustu odměn.  Děti soutěžily a naši malí 
hasiči předváděli ukázku jak jsou šikovní, hasili požár 
papírového domečku, který zdárně uhasili. 
 Neděle pro nás nebyla dnem volna, jeli jsme na soutěž         
do Slepotic, poslední soutěž v tomto školním roce a zároveň 
vyhlášení soutěže ,,Pardubická Liga".  Tento den byl pro nás 
všechny opravdu náročný,  byli jsme všichni už dost unavení, 
ale odsoutěžili jsme a vše si náležitě užili,  děti se koupaly i    
na místním koupališti.  Děkuji Alešovi Lederovi za odvoz        
na soutěž naším hasičským autem.  Po závodech nám Péťa 
Lederová připravila výborné langoše, kterými jsme zakončili 
sezonu. 
 A náš letní tábor? Od 28.7.-4.8.2012 ve Světlé nad Sázavou, 
RS Radost. U manželů Vymazalových nás bylo celkem 13.dětí, 
Jana Richterová a já .  Pohádkový týden jsme si opravdu užili. 
Jana byla víla-dobro, já čarodějnice-zlo.  První večer jsme měli 
nástup v pohádkových kostýmech.  Děti byly již rozděleny    
do družstev, vyrobily si vlajky, měly svou barvu, své jméno.     
A v tento první den jsme přelezením klády vstoupili               
do pohádky. Každý den jsme soutěžili s jinou  pohádkou. Hry 
a soutěže měla Jana naprosto vzorně připravené. Jako každý 
rok jsme savovali trika, šli na výlet do Světlé nad Sázavou a 
radovali se z maličkostí. Uprostřed týdne se za námi přijela 
podívat Péťa Lederová. Přivezla nám medovníky a coly.  Velké 
díky. Přestože nám paní Vymazalová vzorně vařila i pekla,       
v bříšku se místo na tyto dobrůdky našlo.  V pátek za námi 
přijela Marcela Tučková, a její kakaová buchta s čokoládou  

na plechu byla během chvilky pryč. No měli jsme se dost 
dobře. Týden nám uběhl a vystoupením z pohádky 
přelezením     přes kládu jsme se vrátili do reality všedních 
dní. Domnívám se, že se nám tábor vyvedl a příští rok jedem 
znovu!!!   A máme tu září, stále dokola.... Jen o trochu starší. 
Ráda bych Vás všechny pozvala na oslavy 130.let našeho 
sboru v Rokytně. Opravdu se snažíme o pestrý program,         
o dobré jídlo, pití, večer nám k tanci a poslechu zahraje 
hudba. Jste srdečně zváni!!!  Na závěr děkuji opět všem,kteří 
mě pomáhají, především Karlu Kučerovi, nebudu všechny 
vypisovat, Vy víte  !!!!!!!!!!!                           Vrbatová Petra st. 
 
 
 

 

 
  
Po prázdninové odmlce nám to zas vypuklo naplno. Nemůžu 
však zapomenout a tady zmínit náš první extraligový víkend 
v požárním útoku. Na extraligu jsme koukali na hasičské 
televizi už od dob co jsme začali běhat. Byli to pro nás 
bohémové. Letos to konečně vyšlo a mohli jsme 18. srpna 
vyjed do Babic (okres Vsetín). Cesta byla dlouhá, takže jsme 
museli vyjíždět brzo ráno. Do Babic jsme přijeli mezi prvními a 
postavili v klidu stánek. Na nástupu nám zahráli Českou 
hymnu, což nám ještě nikde nehráli. A útoky mohli začít.      
Do soutěže bylo přihlášeno 45 družstev mužů. Hned od 
začátku byly k vidění kvalitní časy, hlavně naživo jsme viděli 
šestnáctkové časy, kterých padlo hned sedm. S našim časem 
17,85 jsme skončili na 21. místě a můžeme být spokojení.       
S  tímto časem by jsme třeba  na VCHL skončili minimálně 
v top 10  a třeba na LPO na bedně, což naznačuje vysokou 
úroveň extraligy. Po skončení soutěže jsme přejeli do Vrbětic 
(okres Vsetín), kde večer probíhala tzv. Vrbětická kulovačka, 
což v principu byla soutěž o nejrychlejší záda. Nejvíce nás 
zaujaly holky z Radíkova které práskaly koš do vody rychleji 
než mnoho mužských týmů. Ráno začalo další extraligové 
kolo. Na mnohých týmech byla znát únava z těžké noci. 
V neděli už takové časy nepadaly a náš čas 18,68 vteřin nám 
stačil na 18. místo.  
Co pro nás bylo důležitější, tak o týden později pokračování 
LPO ve Slepoticích. Do Slepotic jsme jeli s úkolem hlavně 
nechat naše soupeře co jsou v průběžném bodování za námi. 
Což se nám podařilo a s časem 18,60 jsme skončili čtvrtí. 
Předběhly nás 2 týmy, co se do ligy nezapočítávají, a sbor 
Kunětic, který vyhrál a v tabulce nám pomalu utíká. V pátek 
7.9. jsme vyrazili na noční závody do Břehů. Běželo se na 2B, 
na 2 pokusy a časy se sčítaly. Naše dva průměrné výkony nás 
v součtu dostaly na 1.místo, avšak jsme neslavili. Hnedka ráno 
jsme vyráželi na další kolo do Kunětic, kde byla ještě malá 
šance dohnat Kunětice,  avšak ty jako kvalitní tým si to 
podržely a skončily před námi. O pár bodíku nám zase utekli, 
ale důvod ke zklamání nebyl. Největší konkurenti v tabulce za 
námi chybovali, tudíž jim stále unikáme a pomalu si 
upevňujeme druhé místo celkově. Do konce sezóny nám 
zbývají poslední 2. kola a až tento článek vyjde, tak 
předposlední kolo v Srchu 15.9. bude za námi a zbude nám 
poslední kolo 6.10. u nás v Rokytně, kde se celá liga letos 
ukončí. Věřím, že nás čeká zajímavá sobota krásných útoků 
s úspěšnou tečkou naší sezóny. Na závěr jako loni jsme se 
dostali na listinu nejprestižnějšího závodu v Čechách, který se 
na počest velké říjnové socialistické revoluce uskuteční 
27.10.2012 v Širokém Dole. Na listině je kolem 200 mančaftů. 
Z celé akce bude živý přenos na www.hasici150.tv 

            HASIČI 

  POŽÁRNÍ  SPORT  

http://www.hasici150.tv/


Sbor dobrovolných hasičů Rokytno by vás chtěl 
pozvat na závěrečné kolo 

Ligy okresu Pardubice, 
 2.ročník  soutěže v požárním útoku 

 „O rokytenský věnec“ 
 který se bude konat 

 

6. 10. 2012 v Rokytně  u  “Kachňárny“. 
 
Utkají se tu týmy mužů a žen o poslední body do konečného 
bodování ligy. 
 Přijďte podpořit domácí družstva a vytvořit atmosféru         
pro všechny závodníky. 

   Zbyněk Richter 
 

 

 

 

 

 

 

 

První naše setkání Štrůdlování jsme si užily v  příjemné 
pohodě a podle ní vzniklo naše jméno  Spolek pohoda.  
Vzorky upečené z jablíček chutnaly výborně.  Pudinkový 
štrúdl,   jablka v županu,   jablečné kostky,    kožlanské 
placky  a jablečné řezy s ořechy. Všechno bylo snědeno 
a nic na vás nezbylo. 
Budeme se scházet pravidelně,   každé  druhé  pondělí         
v měsíci.   Později podle potřeby i častěji.   Přijďte tedy 
9.října 2012  mezi nás na obecní úřad v  19 hodin.  
Čekají na vás pohodová děvčata ( tady si nejsem jistá 
jestli tam nedat členky, ale asi to posoudíte lépe) . 
 

                                                       Zdraví  Marie Fousková. 

 

 

 

 

 

 
Vážení a milí dříve narození, milí senioři. 
Úvodem mi dovolte několik málo veršů z jedné písně, 
vyjadřující trefně náš stav:         
      

Kam jsi  mě odešlo moje mládí, 
odešlo jsi rychle tam do dáli. 

Vím, že se nevrátí už nikdy víc, 
slzy mě stékají na moji líc. 

To, co jsem miloval odnesl čas, 
kolem mě zůstalo však plno krás. 

Člověk se naučí i s léty žít. 
Z každého nového dne radost mít. 

 
Události chvátají kolem nás tak rychle, že je nestačíme 
ani sledovat. Co bylo včera pravdou, dneska už dávno 
není a tak koukáme odkud vítr fouká  a co zase   na  nás 
 
 
 

 vybafne vláda rozpočtové odpovědnosti, co bude 
dražší, na co už nemáme nárok a jestli vůbec máme 
nárok dožít až do smrti. Naše trhlé (ne trhové) 
hospodářství vyvádí jak zběsilé. Nejneuvěřitelnější 
hlouposti se stávají skutečností a ještě s dovětkem jak 
potom bude lépe či ještě lépěji. Na jakoukoliv námitku 
je odpovídáno že se  „vláda usnesla“, pokud příslušní 
ministři se uráčí vůbec odpovědět.  Povětšinou ne.  
Snad  příliš  pesimizmu.   Z  vlastní zkušenosti mohou říci 
asi tolik:  Pokud jsme zdraví a netrápí nás žádné neduhy 
přespříliš, tak se to dá vydržet. Doporučuji trable, 
konflikty a delikty řešit ještě týž den. Vždyť ráno zase 
vyjde sluníčko a co nového a pěkného lze očekávat, to 
nevíme a to je dobře. Ještě bychom svou nerozvážností 
tu „mušku zlatou” vyplašili a to by nebylo dobré. Každou 
chvíli slýcháváme smutnou zprávu, že někdo odešel 
napořád. Přejme mu dobrou novou cestu a vzpomeňte 
na to dobré, čím nám posloužil. Víc už pro něho udělat 
nemůžeme, a on  také ne. Tak už to na tom světě chodí 
a jinačí  to nebude. 
Občas se s někým cizí zastavím na pár slov a velice často 
se setkávám se slovy: vy tady máte pěknou vesnici. 
Takový střed obce jsem už dlouho neviděl a dodávám 
mají pravdu. Díky práci všech zaměstnanců, včele se 
starostou a paní Kamenickou, nám obec mění se               
k lepšímu a krásnějšímu. Zbývá to nekazit a přispívat i 
tím co je za ploty zahrádek.  I služby p. MUDr. Škody 
jsou pro nás seniory na velmi dobré úrovni a může nám 
je závidět i pan ministr. 
A nejen to. Základní škola a školka včetně budí závist     
v nejedné větší obci. Samostatnou kapitolou jsou hasiči, 
od nejmenší drobotiny až po ty nejstarší. Odvádějí 
skvělou práci a doufejme že preventivní. I hospoda nám 
funguje ke spokojenosti štamgastů, v současnosti 
zgruntu opravovaná. 

 
 

Takže: sečteme-li dobré a nedobré s připomínkou,        
že nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, 
buďme spokojeni úměrně našemu stavu. Hlavně přeji 
dobrou mysl a pevné zdraví a to ostatní nějak vždycky 
dopadne. 
 

A závěrem pozvánka na schůzi spojenou s přednáškou 
o službách a potřebách, které pro seniory zajišťuje 
oblastní Charita Pardubice. 
Co to vše je, nám přednese její ředitelka paní          
Mgr. Marie Hubálková. Věřím, že užitečnost a 
potřebnost služeb je bez pochyb v pravých rukách. 
Tato schůze se koná  

                 ve čtvrtek 20.září od 15 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytně.  
Tato pozvánka platí samozřejmě pro všechny seniory, 
bez ohledu na členství. Taktéž pro seniory 
z přidružených obcí. Jakýmkoli dotazům se dostane 
kvalifikované odpovědi. 
                 Srdečně zvou pořadatelé za Svaz důchodců Rokytno. 
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