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Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno  
č. 3/2013  ze dne 26. 6. 2013 

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

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
      „Rozpočtovou změnu č. 3/2013 k  26.6 . 2013“  
       Příjmy celkem:       78.000,- Kč  
       Výdaje celkem:    973.000,- Kč  
        Financování         895.000,- Kč 
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  Smlouvy o 
zřízení věcného   břemene pro výstavbu „Liniové stavby 
Smrčinka“  dle Geometrického plánu 565-26/2013  v k.ú. 
Rokytno  pro společnost   Precioz –soft  s.r.o. se sídlem 
Rokytno 161  IČ:64827984  
 Žádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v platn. znění.  

         Vyvěšeno 27.5.2013          Sejmuto: 25.6.2013 
 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej části  pozemku 
parc.čísla 1151(PK) o výměře 10 m2 dle geometrického   
plánu č.556-10/2013  v  k.ú. Rokytno firmě Precioz-soft   s.r.o   
Rokytno  161  IČ:64827984 na výstavbu telekomunikačního 
stožáru  za  cenu   400,-  Kč/m2.   
 Žádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v platn. znění.  

 Vyvěšeno 27.5.2013          Sejmuto: 25.6.2013 
 

5, Obecní zastupitelstvo    schvaluje   „Směnnou smlouvu“ 
s panem L. S. a paní J. S. bytem   Rokytno 163 dle 
Geometrického plánu 551-1/2013 a to směnu: části pozemku 
parcelního čísla 1151 (PK) o výměře 158 m2 ve vlastnictví 
obce Rokytno za část pozemku parcelního čísla 52 (PK) o 
výměře 157 m2 ve vlastnictví manželů S. 
 Žádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v platn. znění.  

  Vyvěšeno 27.5.2013          Sejmuto: 25.6.2013 
 
 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků  parc.čísel  
1018, 1082, 1185 (orná půda) v k.ú.     Dražkov nad Labem   
panu P. K, Dražkov 40 . Za celkovou cenu  700.000,-  Kč při      
jednorázové platbě při podpisu smlouvy.   
Žádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v platn. znění.  

 Vyvěšeno 4.4.2013          Sejmuto: 23.4.2013 
 

7, Obecní zastupitelstvo  neschvaluje prodej pozemku  
parc.čísla  1123/159 v k.ú.Rokytno  . Jedná se o     pozemek, 
na kterém je obecní studna a jediný možný přístup na 
pozemek parc.čísla 1123/78. 
8,  Obecní zastupitelstvo  neschvaluje prodej st.pozemku  
parc.čísla 271   v k.ú. Rokytno pro     Myslivecké sdružení 
SMRČINY Rokytno, IČO- 464 92 399 .  
Žádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v platn. znění.  

Vyvěšeno 10.6.2013          Sejmuto: 26.6.2013  
 

9, Na základě výpovědi „Smlouvy o pronájmu obecní hospody 
v Bohumilči“ k 30.6.2013.Obecní     zastupitelstvo  schvaluje 
pronájem obecní hospody v Bohumilči na dobu neurčitou od 
1.7.2013       paní ing. L. C.,   
 

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

11, Obecní zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu chodníků   od čp.106 po zastávku 
autobusu „U lesa“. 
 

12, Obecní zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci čp.48    pro vytvoření domu 
s pečovatelskou službou. 
 

13, Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem části budovy 
čp.146 pro slečnu P. V. za    účelem provozování kadeřnictví a 
pověřuje radu obce k dalšímu jednání. 
 

14, Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy M. B. – 
Avantgarde na výměnu oken na    Základní škole a Mateřské 
škole, Rokytno za cenu 319.960,- Kč 
 

 

 

 

 

 

 

Od středy 18.9. do pátku 20.9.2013 nebude mít Obecní úřad 
v Rokytně úřední hodiny . 
V naléhavých případech bude pomoc zajištěna na telefonu 
číslo 724 180 926 – pan Trnka. 
 

 
 
 
 
 

 
Zasedání   zastupitelstva obce Rokytno , 

se  koná  v úterý 24.9.2013 
 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytně.  
   Začátek je v 18 hodin. 
 
 
 

 

                                     
 
 

Starosta 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,ve znění pozdějších předpisů, 

o z n a m u j e 
1.    Volby  do Poslanecké sněmovny  se uskuteční  
          v pátek        25. října   2013   od 14  do  22 hodin 
    a     v sobotu     26. října   2013   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  ).   
       Neprokáže-li uvedené  skutečnosti   stanovenými  doklady,     
        nebude  mu hlasování  umožněno. 
4.   Hlasovací lístky budou dodány do  přede dnem konání voleb .   
       V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve  volební     
       místnosti. 

 
 
 

O  čem se jednalo 

Oznámení 

o době a místu konání 

voleb   

Úřední hodiny 

POZVÁNKA 



 

 

 
 
V naší obci jsou umístěny kontejnery firmy Dimatex CS   

spol. s r.o ( v Rokytně za úřadem, v Bohumilči u hospody), 

do kterých  můžete odkládat nepotřebný textil. Takto 

získaný textil nekončí na skládkách či  ve spalovnách a 

recyklací použitého textilu přispíváme ke zlepšení 

životního prostředí. 
 

.Co patří do sběrného kontejneru: 

Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré 

oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, 

ubrusy a deky)   zabalený  v zavázaných 

(zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také 

spárované (svázané) nositelné boty. 
Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který 

vkládají do sběrných kontejnerů, byl zabalený                      

v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím   

na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno! 
 

Co nepatří do sběrného kontejneru: 

Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý 

textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní 

materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče. 
 

...Firma Dimatex CS spol. s r.o. děkuje občanům                

za vstřícný přístup k třídění textilního odpadu. 

                                                              www.dimatex.cz 

. 

 

 
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  
          v  pondělí   21. října      2013  

 
 

 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    
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
vyřazená elektronika a chladničky – pouze kompletní,  
autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, olejové filtry, 
baterie,   zbytky nátěrových hmot, léky, teploměry. 
 
 
INZERÁT  

 
 

 

         

                                                  

                         Tyto příspěvky nejsou upravovány. 

   Vydavatel neodpovídá za obsah a formu příspěvků. 

 

 
 
 
 
 

 Jako každý rok, tak i letos prázdniny jsou 
pryč a podzim na krku. Jsme o rok starší, snad i 
moudřejší (bez záruky) a už se můžeme těšit na 
vánoce a nové jaro a tak pořád dokola. Doufám, 
že vás potěší a dodá náladu několik trefných 
myšlenek pana Františka Novotného. Jak on se 
dívá na naše problémy s věkem. Pokud  by vám to 
něco připomínalo, jde o podobnost čistě 
náhodnou.  

(Příští schůze místní organizace se uskuteční 
ke konci září) 

                        František  Zajíc 
 
Vážený oslavenče (seniore), 
Nikdy si nemysli, že nemůže být hůře, rozhodně 
bude, ale přežiješ to, a čas šrámy překryje 
zapomenutím. Chytrý člověk ví, že ve válce a 
časem se zvítězit nedá.  Nějakou tu bitvu 
vyhrajeme, to ano, ale vojsko jeho vteřin je 
mocnějším. Moudří lidé vědí, že i život přináší 
s sebou uschlé listí, ale ty krásné stromy 
nehyzdí, naopak v této době po opadu listí 
vynikne krása větví. A staré stromy na podzim 
jsou nejkrásnější .   V jistém věku přichází 
člověk na to , že nepotřebuje  mnoho věcí ale 
mnoho přátel. Osobní pocity a invektivy 
kalendáře lze úspěšně překonávat šarmem a věčným 
humorem. Jan Werich říkal, že stáří není 
zásluha, aneb starej blbec musel bejt i mladým 
blbcem. A nemoci mládí přeci musíme stářím 
uzdravit. 
Dovol, prosím, několik rad z Tiché pošty 
Františka Novotného: 

1. Budeš mít moře času, ale žádný nápad ,  
co s ním. 

2. Posadíš-li se někde na lavičku, aby ses 
kochal přírodou, usneš. 

3. Budou se ti čím dál víc líbit mladé 
holky, ale oslovovat tě budou staré báby. 

4. Když si budeš chtít pořídit něco na sebe,  
budeš pořád poslouchat řeči, že už to 
neunosíš a do rakve se to nehodí. 

5. Pán Bůh ti síly vezme, ale chuť nechá. 
6. Začnou ti říkat „pamětník“ právě v době, 

kdy začneš zapomínat. 
7. Budeš víc číst, ale na konci stránky 

nebudeš vědět, o co na ní šlo.  
8. Budou ti říkat ,  jak krásně vypadáš, 

jako by nevěděli, že máš doma zrcadlo. 
9. Všechny boty tě budou tlačit, nebo se ti 

vyzouvat. 

 

Klub důchodců Rok yt no  

 

 

Sběrné kontejnery na textil 

 

 

Sběr nebezpečných odpadů 



10. Obouvací lžíci budeš potřebovat metr 
dlouhou. 

11. Čím míň budeš mít zubů, tím budeš 
kousavější. 

12. Bude ti dlouho hučet v uších, že když ti 
spadne  na nohu žehlička  , ani to 
neuslyšíš. 

13. Ať ti uvaří cokoliv, dostaneš po tom 
pálení žáhy, zácpu – nebo opak. 

14. Vlasů budeš mít pořád dost, ale čím dál 
menší hlavu. 

15. Do vany polezeš po hlavě,  protože  
neohneš nohy v kolenou. 

16. Budeš mít moře zkušeností ,  ale žádné 
posluchače. 

17. Když si budeš  chtít u stánku koupit 
noviny a upadne ti peněženka, budeš 
dělat, že si oprašuješ koleno, pak lýtko, 
pak ti rupne v zádech , čímž tvé ohýbání 
skončí  a ty peněženku vzteky kopneš do 
kanálu. 

18. Budeš mít brejle na blízko, na dálko, na 
šířku, bifokální, bifokální,a pak jedny 
s jednou nožičkou, kterými budeš vidět. 

19. Strávíš hodně času v posteli – nikoli 
kvůli odpočinku nebo radovánkám, ale 
protože se nebudeš moci zvednout. 

20. Až ti někdo přijde přát, aby ses dožil 
stovky, pošleš ho do háje. 

 
P.S.  kompilace a citace : František Novotný: 
Blažení … 

 

 
 

 
 

  
      

      

 Protože se nám poměrně rychle a dost nečekaně přiblížily 
parlamentní volby, stojí řada občanů před těžkým 
rozhodnutím, komu v nich dát svůj hlas. Rozhodnutí je to 
letos těžší než kdy dříve neboť je naše podzimní politická 
scéna v určitém „burčákovém“ procesu. Vše na ní bublá a 
kypí na povrchu i pod ním, strany se spojují, rozdělují, 
vznikají nové a navíc i jejich členové či příznivci mezi tím 
vším často velmi chaoticky přebíhají. Nechci a ani nemůžu 
lidem radit, koho mají volit (to je jejich osobní 
zodpovědnost). Na druhou stranu se ale pohybuji nejen 
v komunální politice dlouhá léta a mám řadu postřehů i 
zkušeností, které by mohly zejména nerozhodnutým 
voličům, jejich rozhodování usnadnit. Minimálně tak, aby 
si chudák volič nemusel už několik měsíců po volbách rvát 
vlasy na hlavě, koho že to zase do parlamentu poslal. 
 Být nerozhodnutým voličem, nesoustředím se ani 
tak příliš na program strany i když bych si jich pár zběžně 
přečetl a zamyslel se selským rozumem nad jejich základní 
splnitelností. Celkově se však dá říci, že papír snese 
všechno a často se v programu jedná o líbivé až 
populistické slovíčkaření. Nakonec je vždy vládní program 
úspěšných stran těžkým kompromisem mezi nimi a 
málokdy se tam podaří protlačit, většinu z toho s čím šly 
do voleb. 

 O něco větší význam bych jako váhavý volič 
přikládal personáliím. Tedy tomu, kdo tu či onu stranu ve 
volbách vede, kdo je její mediální tváří a kdo za ni ve 
volbách kandiduje. Prvním varováním při výběru by pro 
mne byla skutečnost, že strana má sice populárního či 
slušně vypadajícího lídra nebo předsedu, ale je veřejným 
tajemstvím či dohledatelným faktem, že za nejdůležitější 
nitky tahá někdo úplně jiný. Pak je celkem jedno, zda ty 
nitky vedou do podnikatelského, lobbistického či 
prezidentského prostředí. Dalším významným varovným 
signálem by bylo zjištění, že se na kandidátkách této strany 
(ty nyní přijdou až pár dní před volbami, ale na webech 
stran se dají už nalézt) je větší než malé množství lidí, kteří 
se k oné straně či hnutí přiklonili zcela nedávno a to třeba 
poté co neuspěli v jiných stranách nebo se jim nová strana 
zdá jaksi „perspektivnější“. Toto se týká jak zkušených 
stranických mazáků tak i nezávislých mediálně známých 
osobností. Téměř všechny tyto personální informace lze 
dnes celkem dobře „vygooglovat“ či jinak vyhledat a 
opravdu to stojí za to. 
                Za nejzásadnější pro správné rozhodnutí 
nerozhodnutého voliče považuji způsob jakým se ona 
strana či hnutí staví k vlastním financím. Tedy jak a od 
koho peníze pro svou činnost získává a jak otevřeně svoje 
vlastní finanční poměry prezentuje veřejnosti i kontrolním 
orgánům. Současný systém financování politických stran v 
České republice vede k nepřípustnému a neprůhlednému 
propojování politiky a různých nejasných zájmových 
skupin, přesně dle hesla „Koho chléb jíš, toho píseň 
zpívej“. Výsledkem je pak bujení korupce, která je příčinou 
každoročních ztrát miliard korun ze státní kasy. Řešením 
by mohlo být například omezit vliv „politických 
podnikatelů“ a zabránit černému financování volebních 
kampaní i vlastního chodu politických stran. I když nic není 
jednoznačné, domnívám se, že kroky jako jsou povinné 
transparentní účty všech stran dohledatelné na internetu, 
omezení hotovostních operací stran, uzákonění 
maximálních členských příspěvků aby do strany tudy 
nemohly proudit tajné peníze od kmotrů, jež pak požadují 
tajnou protislužbu, nezávisle losované auditorské firmy, jež 
kontrolují účetnictví stran i podrobnější výroční zprávu 
nebo zákaz příjmání darů od firem s nejasnými vlastníky - 
to vše jsou kroky, které mohou špinavou řeku jménem 
politika vyčistit. K nim samozřejmě patří i zavedení stropu 
pro náklady na předvolební kampaně, které šly v roce 2010 
u velkých stran do stovek milionů korun a často to byly 
vyhozené peníze. 
  Být nerozhodnutým voličem, zkusil bych si zjistit 
které strany výše uvedená či podobná řešení prosazují a 
jak důvěryhodní lidé je pak budou v případě úspěchu 
v parlamentu prosazovat. 
Každopádně bych si i jako nerozhodnutý volič nenechal ujít 
tu vyjímečnou, ač malou možnost ovlivnit přímo dění 
v této zemi na několik dalších let dopředu. Tu šanci nebýt 
jen tupou ovcí ale jako občan využít svého práva prosadit 
svůj názor byť se to některým politikům nemusí vůbec líbit. 
Přeji všem šťastnou volbu. 
 
                                                                      Jiří Malík,  
                      obecní zastupitel v Rokytně za Stranu zelených 
 

T  ě ž  k  á  v o l b a 



 

 
 

Autorem metody je MUDr. Richard Smíšek, který ji rozvíjí 

již 30 let. SM systém využívá cvičení s pružným lanem 

(neplést si s cvičením/posilováním s gumou). 

Nejjednodušší harmonická sestava cviků, která procvičí 

všechny důležité svaly. 

   Pro koho je metoda určena? 
Pro ženy a muže každého věku. 
Pro seniory s omezenou pohyblivostí při chůzi, v kyčlích, 

kolenech, ramenním kloubu a vůbec všechny, kteří se 

nebojí, že nebudou potřebovat v tramvaji pouštět sednout. 

Pro děti a mládež s vadným držením těla. 

Pro kancelářské pracovníky, počítačové maniaky, 

profesionální řidiče a lidi se sedavým zaměstnáním. 

Pro  všechny s jednostranně zatěžující činností. 

Pro prodavačky, kadeřnice, pracující v pásové výrobě a 

vůbec všechny, kdo mnoho času tráví ve stoje. 

Pro sportovce jako dokonalá kompenzace přetížených svalů 

a zlepšení výkonů ve sportu. 

Pro těhotné k posílení svalů pánevního dna k hladšímu 

průběhu těhotenství a porodu. 

Pro ty, kteří  si  nemohou  kleknout. 

 SM Systém úspěšně řeší : výhřez 

meziobratlové ploténky (v akutní a subakutní fázi), 

 hyperlordózu, skoliotické  vybočení páteře, zvětšenou 

hrudní kyfózou (kulatá záda), předsunutý krk, plochou 

nohu, vbočené palce, Onemocnění krčních/bederních 

meziobratlových plotének, Schmorlovy uzly, 

cervikokraniální/cervikobrachiální syndrom, bolesti 

v bederní, hrudní a krční páteři, artrózu kyčelního kloubu 

atd. ALE HLAVNĚ- LÉČBA A  PREVENCE BOLESTÍ 

ZAD A KLOUBŮ. 

Oporou našeho těla je kostra, jejímž základem je páteř 

složená z obratlů a mezi nimi elastické ploténky. Správné 

postavení obratlů i kloubů zajišťují svaly. Jsou li svaly 

přetíženy, stlačují obratle k sobě a ploténky jsou namáhány. 

Tím vznikají zdravotní potíže a bolest.Cvičením svaly 

protáhneme,posílíme a tím uvolníme tlak na přetížené 

ploténky a klouby. 
 

Zájemci,kteří mají zájem o individuální výuku této 

metody se mohou hlásit na stejném tel.čísle.              

  DDeettaaiillnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  kkuurrzzuu  

 

Každý čtvrtek od 19 do 20 hodin 

v tělocvičně v Rokytně 
 

 

3.ŘÍJNA - 19. PROSINCE 

ZAČÍNÁME  3.ŘÍJNA  UKÁZKOVOU 

HODINOU ZDARMA 
POČET LEKCÍ   11 

  CENA KURZU 660,-KČ  

( 60,-Kč lekce - kurzovné je možno uhradit až   

do konce listopadu) 

VOLNÝ VSTUP  80,-Kč      

POČET MÍST JEDNOHO KURZU JE 

OMEZEN NA MAXIMÁLNĚ 10 ÚČASTNÍKŮ 

(začátečníků) 

Sebou: karimatku,ponožky, lano (bude                 

k zapůjčení i ke koupi- 300,-kč) 
Neváhejte a hlaste se,zvládne to každý. 

rezervace na emailu:   rokytno.komarkova@seznam.cz 

Mobil : 773 676 056    

Pokud nezvedám telefon, nezoufejte.Právě pracuji. 

Jakmile to bude možné, zavolám Vám zpět.     

 Pro koho metoda není určena    
Pro lidi bez soudnosti a zdravého rozumu. Pro ty, kteří 

se domnívají, že se za jednu návštěvu  stane zázrak. Pro 

ty, kteří očekávají, že je zbaví problému někdo jiný.      

                                                                                      Kateřina  Komárková 
 
 

 
 
 

Vážení sportovci,   

mám zájem v obci podpořit možnost trénovat volejbal.  
 

Za tím účelem bych chtěl   uskutečnit výstavbu venkovního 

tréninkového hřiště se sítěmi okolo pro začátek jen 

zatravněného. Na takovém hřišti  by mohl kdykoli kdokoliv 

přijít a potrénovat si: 

1 osoba    … podání přes síť 

2 osoby    … prakticky vše od podání a příjmu včetně 

smečování na síti. 

Díky existenci sítí a sklonu hřiště by se balóny mohly i 

samy vracet k podávajícímu. 
 

Neuvažuji o využití stávajícího asfaltového hřiště z důvodu 

tvrdosti povrchu.  
 

Byli by mezi Vámi další zájemci o tento sport?  V Býšti, 

Hrachovišti i Borku se volejbal hraje. 

Ozvěte se prosím na kontaktu precioz@email.cz 

    Sportu zdar                      

                                            Petr Boltík st. 
   

 

 

 
 
 
 
Já nejsem rodilý občan této obce, ale.....  
Je hezké vidět, že se tu něco děje. Hasiči, ano 
pracují a reprezentují obec, ve všech 
kategoriích, myslivci, mají nádherné prostory u 
„Kačárny“, které propůjčují k obecním akcím, 
jsou sponzory viz.dětského dne. Děvčata z 
„Pohody“, jsou opravdu akční. Tělocvična, která 
je pronajímána ke sportovním akcím je plně 
využívána nejen občany naší obce. Máme svou 
školu, školku, které jsou vyhlášeny svou výukou, 
paní učitelky se dětem plně věnují. Obecní úřad 
je nápomocen všem spolkům. V posledním roce je 
vidět dost odvedené práce, máme chodníky, dětské 
hřiště.... Není to málo, ale jak se říká - mohlo 
to být tak a tak...... Reakcí je spousta 
pozitivních,ale i negativních - za všechny 
reakce můžeme poděkovat, je vidět,že nám to tu 
není lhostejné....              Vrbatová Petra 
 
 
 

Očima občana 

 

 

CVIČENÍ   S  PRUŽNÝM LANEM      
 

 

 

pro  začátečníky 

Volejbal 

mailto:precioz@email.cz


 
 
 
 
 
 
Okurková sezona je za námi, proto i hasiči 
přispějí svoji trochou do mlýnice Rokytenských 
novin. Od posledního vydání neproběhlo mnoho 
závodů, ale přeci jen se urodilo pár pěkných 
výsledků, o kterých vás rádi informujeme.  
 

Družsvo žen si vytvořilo krásný osobní rekord na 
závodech Big Shock Cupu v Rábech, když se 
časomíra jejich výkonu zastavila na 17:93s. 
Rokytenské Áčko si pak udělalo radost krásným 
výsledkem na Východočeské lize, to když jejich 
terče byly sestříknuty za 18:24s  (muži mají o 
20 metrů delší dráhu než ženy, to jen pro 
informaci, kdyby se někdo podivil nad tím, že 
ženy mají lepší čas). 
 

Do konce Ligy pardubického okresu (dále už jen 
LPO) zbývají ještě tři kola. Ženy si stále drží  
3. příčku lehce, stáhly náskok 2. Rohovládové 
Bělé, která je před nimi o 4 body. Na lídra 
tabulky     z Kunětic  ztrácejí 18 bodů. 
Vzhledem k tomu, že na pozici rozdělovače došlo 
ke zranění, které se s největší pravděpodobností 
do konce sezony nepodaří vyléčit, budeme doufat, 
že se najde adekvátní náhrada a svoje postavení 
v tabulce ženy udrží.  
 

Muži z Rokytna zatím okupují 4. pozici.          
Na bronzovou Čeperku „P“ jim chybí 18 bodů.      
Při souhře několika náhod by byla vidina bronzu    
v konéčném zúčtování ligy celkem reálná. 
 

Další závody seriálu LPO se uskuteční v Srchu 

14.9. v Rábech 21.9. a závěrečné kolo se 
poběží na naší dráze v Rokytně u rybníka 
5.10.2013 od 10:00. Proto bychom vás už teď s 
předstihem chtěli pozvat na tyto závody, kde se 
již skutečně rozlomí pomyslný chléb a ukáže se, 
který tým získá celkem zajímavé finanční 
ohodnocení od štábu LPO. Po ukončení závodů 
ligy, bude následovat pohárová soutěž 
„Rokytenský věnec“. Přijďte se pobavit a 
podpořit naše týmy na cestě za cennými kovy. 
Bude pro vás přichystáno bohaté občerstvení i 
doprovodný program. Věříme, že požární sport umí 
nadchnout i diváka zcela nezasvěcenného, proto 
neváhejte dorazit v hojném počtu! Společně 
vytvoříme nezapomenutelnou atmosféru a podpoříme 
tak kvalitní sportovní výkony! Po ukončení všech 
soutěží bude v případě pěkného počasí následovat 
taneční zábava          s překvapením. Těšíme se 
na setkání s Vámi. Do té doby přejeme mnoho 
krásných dní!  Vaši HASIČI! 

                       Za SDH Rokytno 
                      Michaela Knížková 

 
 

 
 
 
 
Úvodem bych se ráda zmínila o čase, o čase, 
který opravdu letí......... Nyní to není o tom 
„Hurá,máme akci“, ale odškrtáváme, jak 
plníme,což se mně vůbec nelíbí! Doba je šíleně 
hektická, ano, je pravda, jaké si to uděláme, 
takové to máme, ale ono to snad už na nás 
nezáleží.... Je to časem, který opravdu letí... 

Zakončení loňské hasičské sezony bylo opravdu 
náročné,ale hezké. V červnu jsme byli na 
„Festivalu přípravek“ v Břehách u Přelouče. Děti 
byly báječné - jak jinak. Ukazovaly ukázku 
hašení požáru se džberovkou. Bylo tam spousta 
hasičských sborů z celé republiky, ale naše děti 
mají své ukázky vždy srdnaté, je v nich vidět 
jejich píle a radost-srdíčko. Všem malinkým 
děkuji a pevně věřím, že se příští rok opět 
zúčastníme. 
A máme tu náš víkend tři v jednom. V pátek 
navečer jsme se sešli na hřišti, kde jsme měli 
připraven stan k noclehu. Ano, bylo to naše 
každoroční spaní na hřišti. K večeři jsme si 
objednali pizzu        z Kunětic, jak jinak, 
byla výborná. Chvilinku jsme si pohráli a poté 
nám naši starší hasiči,         za pomoci 
velkých předvedli hašení požáru          s 
vyproštěním zraněné osoby. Bylo se na co 
dívat,jsou šikovní! A poté pěkně spinkat. Když 
se začalo stmívat a obloha nám byla nakloněna k 
naší noční „Stezce odvahy“, byl vyhlášen 
poplach. Hm,a že se i báli, i když nebylo čeho! 
Díky, mým pomocníkům, byla stezka opravdu 
báječně připravena - i se strašidly. Děkuji všem 
strašidýlkům! Jediná překážka v našem spaní byla 
spousta komárů, ani déšť nebyl tak hrozný, jako 
ti komáři.  V sobotu   po báječné snídani        
od Radky Lederové, koláčkům  od Marušky 
Götzlové, jsme se rozešli domů. Všichni jsme se 
těšili na odpolední dětský den, na kterém jsme 
se opět všichni sešli. A máme tu neděli. 
Poslední závody a vyhlášení „Ligy“ bylo           
ve Slepoticích. Nikdy nevíme, kolik dětí pojede, 
vše se řeší operativně, v tu danou chvíli. Já 
jsem to chtěla vzdát, ale díky Alešu Lederovému 
jsme jeli soutěžit.... V neděli ráno se sešly 
děti, které ještě vůbec nepracovaly s mašinou.          
S tou, pravou mašinou. Měla jsme velký 
strach,ale jsou opravdu šikovní, předvedli 
nádherný útok!! Můžeme být na ně pyšní. Počasí 
bylo nádherné, děti se koupaly v bazénu ve 
Slepoticích. Zpáteční cesta byla opět něčím 
vyjímečná, byli jsme pozváni  do Bohumilče      
k Aničce a Bětušce Tučkovým. Pohoštění od 
maminky Marcely bylo tím bonbonkem   na 
pomyslném dortě. Upřímně děkuji. 
Nastaly prázdniny, dva měsíce bez hasičiny, tak 
to ne! V červenci jsme odjeli, jako každý rok         
do Světlé nad Sázavou-RS Radost. Opravdu mě 
překvapilo, kolik nás jelo. Letos to bylo pouze 
soustředění, bez určitého zaměření. Díky, tomu 
času, jsme odjeli na pouhé čtyři dny - od 
čtvrtka do neděle. Já se domnívám, že jsme měli 
čtyři krásné dny, které jsme prožili s dobrou 
partou, jen čtyři dny byly málo! Jelo nás 20 
dětí, já, Mirka Trnková a Péťa - děvčatům 
děkuji. Příští rok vše napravíme.   
A nyní máme novou sezonu, sezonu,kdy již nemáme 
starší družstvo.Děti z mladšiho družstva a z 
přípravky jsou natolik šikovné,že dále budem 
Rokytno reprezentovat jak nejlépe nám to půjde. 
Podzimní soustředění, to je těžké najít nějaký 
termín. Máme závody mladých hasičů a naši starší 
soutěží s našimi hochy, s jejich vzory. 
A zase je to o čase-jak nám to letí.......... 
Upřímně děkuji všem-hlavně své rodině,Karlovi 
Kučerovýmu, obecnímu úřadu a Vám všem, vždyť Vy 
víte - Děkuji            Petra Vrbatová st. 
 
 

   H A SI ČI  
PO ŽÁ RN Í   SPO RT  

MLADÍ   HASIČI  



 
 
 

 

 

Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit 

zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.  

Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele 

kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.  

O výsledcích hovoří čísla 

Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů z domácností, do konce 

roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci více než 150 000 tun vysloužilců.  

Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl na celkovém 

množství elektroodpadu.  
 

Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci přes 25 000 tun vyřazených 

spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun, zbytek – 2 350 tun – 

připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné konvice. 

Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun. Nejméně - 721 tun - v Karlovarském. 

V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů na 

jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné 

době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika 

splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba 

Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát.  

Nejdůležitější jsou informace 
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem 

nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité 

je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, 

za jakých podmínek nebo to, co se z takto vytěžených materiálů vyrábí. 

Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li 

zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách www.elektrowin.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kolek t ivní  syst ém ELEKTRO W I N  se předst avuje 

http://www.elektrowin.cz/


 
 
 
 
 
Léto nám pomalu dává sbohem, nastal nový školní 
rok a nás čekají ještě tyto akce, na které se 
pilně připravujeme. V září, tedy 28.9.2013, 
chystáme Vítání nových občánků, v říjnu -       

v sobotu 5.10.2013 hasiči pořádají soutěž 
Pardubické ligy, a v listopadu - 30.11.2013- to 
bude každoroční Vánoční dílna, kde budou 
nachystány materiály na výrobu dekorací do vašich 
domácností. Tradičně zaklepe na dveře Mikuláš, 
čert a anděl se spoustou dárků v kouzelné truhle. 
Tak tohle nás ještě čeká a teď bych ráda sdělila, 
co už nastalo.  S potěšením sděluji, že v Rokytně 
máme dětské hřiště,  které je oficiálně uvedené   
do provozu. Dokončené jsou zatím dětské atrakce, 
lavičky budou-alespoň částečně, v dohledné době. 
Myslím, že je tady hodně dětí a že hřiště je to,  
co velmi uvítají. Jelikož vše musí být atestováno 
a tak to stojí nemalé finance, tak jsme zatím 
zvolili jen některé herní prvky. Moje přání však 
je v dalších letech postupně dokoupit další. 
Věřím, že hřiště budou navštěvovat děti i s 
dospěláky a užijí si tam hezké chvíle.  
                                Za kulturu  Jana Zajícová  
 
 

 

 

 
 
 
 

Dne 6.12.2013 v 19 hodin se sejdeme  
v hospodě v Bohumilči. 

K poslechu a tanci bude hrát a zpívat 
hudba TRITON Vladimír Hájek ze Ždánic. 

Místenky u p. Köhlera. 
                                                      Láďa Köhler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zveme  na  lampionový   průvod,   který 
půjde 8.11.2013  od „kravína“ v Bohumilči. 

 

Čas bude upřesněn dodatečně. 
 V př ípadě nepř ízně počasí oznámíme změnu 
rozhlasem. 
 
 
 

 
 
 

V PONDĚLÍ 23.9.2013 OD 17,30 DO 18.30 
SE  USKUTEČNÍ  V  TĚLOCVIČNĚ  V  ROKYTNĚ 
HODINA ZUMBY.  
PŘEDCVIČOVAT BUDOU  2 CVIČITELKY. POTÉ BUDE   
NA ZÁKLADĚ ANKETY VYBRÁNA CVIČITELKA, KTERÁ 
BUDE V ROKYTNĚ POKRAČOVAT. 
 

 

VSTUP NA TUTO HODINU JE ZDARMA.  

 

 

 

 

 Jako každý rok i letos v srpnu se konalo v Zástavě                

Na Kopečku Zástavské posvícení.  Jeho součástí byl Dětský 

den završený noční Stezkou odvahy. K tanci a poslechu hrála 

skupina Combo 92. Odpoledne provázely ukázky vojenské 

techniky  s  vyjížďkami do okolí pro děti i dospělé.  V polní 

kuchyni bylo možno ochutnat  výborný guláš a bramborovou 

polévku manželů Mejstříkových. Díky všem, kteří  

jakýmkoliv způsobem pomohli a díky všem co přišli,            

za skvělou atmosféru.                                     Alice Trojanová 
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Tradiční setkání sousedů   
a jejich přátel 

Lampionový průvod             
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