
                                                                             

 z á ř í  2014 
 

Obec Rokytno Vás srdečně zve 

na VÝSTAVU MODELŮ AUTÍČEK z let 1955 – 1985 ze sbírky Václava Blažka 

 

 

  

 
Součástí  expozice je výstava panenek a obrazů paní Marie Fouskové. 

 

Výstava je v Rokytně v domě čp. 146  . 

 
 

Návštěva je možná po telefonické domluvě na telefonu 724 121 821 od pondělí do neděle od 9 do 18 hodin. 

 

      Od 1.října 2014  je stálá otevírací doba   pondělí  -  neděle od 10 do 16 hod. 
 

Vstupné:   děti  3 - 15 let   20 Kč ,    dospělí  40 Kč        Více na  www.rokytno.eu 

 

 
Dále Vás zveme na rozšířené dětské hřiště, které je v prostoru za domem čp. 146 a na multifunkční hřiště  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                          

                                                                         
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 
č. 3/2014   ze dne 18.6. 2014 

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

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
 „Rozpočtovou změnu č. 3/2014 k  18.6. 2014“  
   Příjmy celkem:        36.000,- Kč   
   Výdaje celkem:       978.100,- Kč    
   Saldo hospodaření -  942.100,- Kč      
    Financování – splátka půjčky 100.200,-Kč 
           zapojení přebytku – 1.042.300,-Kč    
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej 
stavebního pozemku  parc.čísla 300 o výměře 8 m2 
v k.ú. Rokytno p. M T  za cenu 35,- Kč/ m2.  
Žádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn. 

Vyvěšeno 26.5.2014,  Sejmuto 17.6.2014.   
 

4,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje Nařízení 
obce Rokytno č.1/2014 , kterým se vydává „Tržní 
řád“. 
 

5,   Obecní zastupitelstvo: 
  a, stanoví v souladu se zákonem 128/2000 Sb. 
v platném znění počet členů obecního      
zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 na 
maximální počet tj. 15 členů .  
   b, stanoví pro volební období 2014 – 2018 
funkci starosty jako  uvolněnou. 
 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje vypsání 
výběrového řízení na : 
    A, Dětské hřiště Rokytno – obeslány tři 
firmy 
    B, Dům s pečovatelskými byty – Rokytno – 
uveřejněno na internetu „Profil zadavatele“ 
 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje půjčku ve 
výši 50.000,- Kč z „Fondu oprav a modernizace       
bytového fondu“ dle vyhlášky 1/2010  pro p. AV 
na dům čp.130 Rokytno.  
 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření 
„Smlouvy  o zřízení věcného   břemene   č. IV-2-
011696/VB1 , Drahoš-Obec Rokytno-knn  na pozemky 
parcelních čísel 1076/3, 1076/5 a  
1076/3 (PK) vše k.ú. Rokytno, pro   společnost  
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-    
Podmokly, Teplická  874/8,  IČ:24729035 
 

9, Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o 
poskytnutí sbírky“ mezi obcí Rokytno a panem    
Václavem Blažkem. Pověřuje radu obce doplněním 
textu v bodu IV. výše zmíněné smlouvy. 
 

10, Obecní zastupitelstvo schvaluje změnu 
podmínek čerpání úvěru a pověřuje starostu obce 
k podpisu Dodatku smlouvy o úvěru č.0394583439 
ze dne 4.12.2013. 
 
Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 4/2014 dne 10.9. 2014 
 

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

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
  „Rozpočtovou změnu č. 4/2014 k  10.9. 2014“  
    Příjmy celkem:      3.038.117,- Kč  
    Výdaje celkem:      4.188.117,- Kč    

    Saldo hospodaření-  1.150.000,- Kč      
       Financování–     1.150.000,- Kč 
        Půjčka          1.200.000,- Kč    
        Splátka půjčky -   50.000,- Kč 
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  
pozemku  parc.čísla 154/35 v k.ú.   Rokytno    
p. RK za cenu 35,- Kč/ m2          
Žádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn. 

 Vyvěšeno 13.8.2014 ,   Sejmuto 4.9.2014.   
 

4,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej 
pozemku  parc.čísla 1123/220 o výměře 530 m2 v 
k.ú. Rokytno dle geometrického plánu č.578-
39/2013  p. MK za cenu 35,- Kč/ m2. Pozemky jsou 
zatíženy věcným břemenem. 
Žádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn. 

 Vyvěšeno 7.4.2014,  Sejmuto 23.4.2014.   
 

5,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  
pozemku  parcelního čísla 36/24 v k.ú.     
Bohumileč  panu DK, o výměře 485 m2 za cenu   
100 Kč/ m2 , který vznikl geometrickým plánem 
číslo 224-13/2014. 
Žádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn. 

 Vyvěšeno:  4.8.2014 , Sejmuto: 4.9.2014.    
 

 6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje dělení 
pozemku  číslo 127/3 (PK) v k.ú.  Rokytno        
o výměře cca 400 m2 pro budoucí prodej  p.MK a 
p.KK a p.JR a p.JR. 
Cena  byla stanovena  100  Kč/ m2 
 
7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  směnnou 
smlouvu mezi obcí Rokytno a p. BK a p. LK dle   
geometrického plánu č. 602-39/2014.    
Žádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn. 

Vyvěšeno:  19.8.2014,  Sejmuto: 9.9.2014.    
  

8, Obecní zastupitelstvo schvaluje „Provozní řád 
multifunkčního hřiště“ 
 

 
Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 4/1/2014   ze dne 10.9. 2014 
 
Obecní zastupitelstvo  schvaluje podle § 85, 
písm.j) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí 
úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782)    
do výše 1.200.000,- Kč (slovy – 
jedenmiliondvěstětisíckorunčeských)            
na financování rekonstrukce domu čp.146 
v Rokytně (ordinace praktického lékaře) se 
splatností  5 let a zajištěného budoucími příjmy 
obce. 
 

 
 
 
 
 
 
Na základě vydaného Tržního řádu obce Rokytno je 
zakázán podomní prodej v obci (Rokytno, 
Bohumileč, Drahoš, Zástava). To se týká i nabídek 
různých energetických společností. 
Upozornění pro občany: v případě, že Vás někdo 
osloví, odkažte jej na zákaz podomního prodeje, 
případně na obecní úřad. 
Tento zákaz neplatí pro místní spolky při 
pořádání akcí. 
Celý tržní řád je na www.rokytno.eu/vyhlasky-obce 
nebo v kanceláři obecního úřadu. 

O  čem se jednalo 

Tržní řád obce 



 
 

                                     
 
 
 

 Volby do Zastupitelstva obce Rokytno a  volby do 1/3 
Senátu Parlamentu ČR se uskuteční : 
 

       v  pátek        10. října   2014   od 14  do  22 hodin 
  a   v sobotu       11. října   2014   od   8  do  14 hodin  
 

SENÁT - případné II. kolo:  

 

       v  pátek        17. října   2014   od 14  do  22 hodin 
  a   v sobotu       18. října   2014   od   8  do  14 hodin  
 
  Místo  konání voleb  : 
 

    okrsek číslo 1. Rokytno 
 

 volební místnost je ve velké zasedací místnosti Obecního 
úřadu v Rokytně v prvním   patře   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 
  

Volby do zastupitelstva obce 
Informace pro voliče 

Volič 

 

 Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce                  
za předpokladu, že jde o státního občana ČR,  který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je    v den 
voleb   v této obci přihlášen k trvalému pobytu, dále státní  
občané členských států Evropské unie,  pokud požádali          
o zápis   do dodatku stálého seznamu voličů. 
  
Hlasování 

 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky, občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 
Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové 
volební komise úřední obálku a vstoupí  do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Na žádost voliče mu 
okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak 
označený hlasovací lístek jiný. Pokud se volič neodebere 
do tohoto prostoru, případně neprokáže-li  svou totožnost, 
nebude mu hlasování umožněno. 
 
Úprava hlasovacího lístku 
 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může 
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: 
 

 Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před 
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím 
je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů 
zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by 
byla označena tímto způsobem více než jedna volební 
strana, byl by takový hlas neplatný. 

     Pokud volič označí křížkem volební stranu a dále ještě  
kandidáty ve zvolené straně  tak se k označení      
kandidátů  nepřihlíží. 
 

 Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno – v Rokytně 15.                                                     
Počet členů zastupitelstva  je uveden i v záhlaví 
hlasovacího lístku ( Rokytno 15). 
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, 
než je stanovený počet, byl by takový hlas  neplatný.  

 Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích 
bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem 
jednu volební stranu a dále v ostatních volebních 
stranách  další kandidáty, pro které hlasuje. V tomto 
případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva obce. 

 

 Příklad :   Pokud má být voleno  15 členů zastupitelstva a je 
označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho  6 
kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je 
dáno označené volební straně 9 hlasů, a to pro kandidáty na 
prvních devíti místech. Pokud by byla tímto způsobem 
označena více než jedna volební strana nebo více 
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas 
neplatný.  
 Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební 
stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do 
úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední 
obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je 
jeho hlas neplatný. 
 

Možné otázky občanů a odpovědi na ně: 
 

Kde získám hlasovací lístek: 
 

   -    nejpozději 3 dny před volbami musí být lístky    
        doručeny  do místa trvalého bydliště každého voliče.  
   -   v  kanceláči Obecního úřadu v Rokytně 
   -   v den voleb ve volební místnosti 
 

Kde mohu volit do zastupitelstva obce: 
 

POUZE ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, a to 
buď přímo ve volební místnosti a nebo na vyžádání do 
přenosné urny. Voličské průkazy se nevydávají. 
 

Jak mohu volit, když mi 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 na obecním úřadě,                 
ve volební místnosti nebo na telefonu 724 180 927. 
 
 
 
 
Oznamujeme že od 29.9.2014 do 30.11.2014 bude 
uzavřena komunikace Nový Drahoš – Starý Drahoš 
z důvodu opravy mostku. Objízdná trasa je   přes 
Choteč. Cyklisté budou moci jet po provizorní 
lávce.   

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g zákona č. 458/2000 si 

dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků         

o odstranění  a okleštění stromoví  a jiných porostů ohrožujících 

bezpečné  a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy  

v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. 

 ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU    

DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU. 

Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí 

společnost ČEZ Distribuční služby na dotčené pozemky a provede 

zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány 

a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do 

jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve 

vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo 

komunikace, budov, plotů apod.                     ČEZ Distribuce a.s. 
  

Celý text upozornění, včetně nejmenších vzdáleností větví        

od vedení je i na www.rokytno.eu a na vývěskách obce. 

 

Upozornění ČEZ Distribuce 
        pro majitele a uživatele pozemků 

 

Oznámení 
o době a místu konání voleb   

 

Uzavírka komunikace  

http://www.rokytno.eu/


 

 

 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  
          v  pondělí   6. října      2014 

 
 

 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    
                    Stanoviště  u kontejnerů na sklo a plasty 
 

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

 

 

 

 

 
 

Podvýbor pro heraldiku  a vexilologii Poslanecké 
sněmovny na svém jednání dne 25.6.2014 doporučil, 
aby byly obci Rokytno přiděleny symboly v navržené 
podobě.  Rozhodnutím číslo 19 předsedy Poslanecké 
sněmovny ze dne 16.července 2014 byl symbol vlajky 
a znaku obci udělen. 
 Udělené symboly obce Rokytno odpovídají 
následujícím popisům:  
Znak: Zlato-modře vlnitě dělený štít. Nahoře dva 
zkřížené vrbové pruty s listy přirozené barvy, dole 
dva zlatí kapři nad sebou, dolní doleva.  
Vlajka: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a 
modrý. Ve žlutém pruhu dva zkřížené hnědé vrbové 
pruty se zelenými listy, v modrém dva kapři nad 
sebou, dolní hlavou k vlajícímu okraji listu. Poměr 
šířky k délce je 2:3.  
 
Schválený znak obce Rokytno  
 
 
 
 
 

 

 
Schválená vlajka obce Rokytno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Barevný znak a vlajka byly zveřejněny v březnových 
Rokytenských novinách a jsou na stránkách 
www.rokytno.eu 

 

         Střípky z naší školy 
 

                              
V mateřské škole máme 36 dětí, z toho 15 dívek. 
K poslednímu srpnu ukončilo 12 předškoláků docházku 
do mateřské školy. V průběhu školního roku 2013-2014 
se v mateřské škole z důvodu změny bydliště dětí 
uvolnilo 5 míst, která byla obsazena dle pořadníku 
vypracovaného při zápisu do MŠ v dubnu 2013. Od září 
2014 jsme přijali 13 nových dětí.  
 

V základní škole máme celkem 45 žáků, z toho 18 
dívek. Z důvodu přestěhování přestoupili v průběhu 
minulého školního roku 2 žáci do ZŠ do Holic. Z 11 
žáků 5. ročníku byli tři přijati na gymnázium. Jedna 
žákyně přešla do základní školy s rozšířenou výukou 
matematiky do Pardubic. Čtyři žáci nastoupili do 
základní školy v Sezemicích a tři žáci začali 
navštěvovat základní školu v Býšti. 1. září zasedlo 
do uvolněných lavic 12 prvňáčků, z nichž 5 spádově 
nepatří k Rokytnu.  
 

Školní družina je plně obsazena 25 účastníky. 
 

V následujícím školním roce nabízíme dětem zájmovou 
mimoškolní činnost: 
 

název kroužku              vedoucí           . 
 

flétna v MŠ               pí. Milada Reinberková 
anglický jazyk v MŠ       Mgr. Milada Blechová 
pohybová průprava v MŠ    pí. Jaroslava Kolínová 
arteterapie v MŠ          Ing. Eva Mašínová -    
         realizace ve 2. pololetí školního roku  
flétna v ZŠ               Mgr. Lenka Antošková 
sportovní aktivity v ZŠ   Mgr. Zdeněk Neuhöfer 
výpočetní technika v ZŠ   Mgr. Zdeněk Neuhöfer 
taneční kroužek v ZŠ      Bc. Vendula  Ehlová 
výtvarný kroužek v ZŠ     Mgr. Jana Brousilová -    
                         žáci 1. až 3. ročníku  
stolní tenis v ZŠ         p. Ladislav Kašpar 
anglický jazyk v ZŠ      Mgr. Milada Blechová 
 
Ve školní jídelně začaly pí. kuchařky připravovat 
přesnídávky i pro žáky ZŠ, jejichž rodiče projevili 
o tuto službu zájem.  
Jestli vás zajímá víc, navštivte naše webové 
stránky. 
                           Mgr. Olga Brousilová 
 
 
 
 
 

 
Cvičení pro veřejnost od září do června. 
 

JÓGA                         Kateřina Šteklová  
pondělí od 19 do 20 hodin   
 

ZUMBA                       Martina Čecháčková 
středa od 18 do 19 hodin  
 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI       Lenka Dostálová  
pondělí 16.30 - 17.30  hodin 
 

CVIČENÍ S PRUŽNÝM LANEM    Kateřina Komárková 
úterý   17.30 - 18.30  hodin 
čtvrtek 18.30 - 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).  
 Více :  http://www.rokytno.eu/telocvicna-rokytno  

 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

Sportovní aktivity 
v tělocvičně v Rokytně 
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Vážený spoluobčané, 
V letošním roce se nám podařilo provést rekonstrukci 
asfaltového hřiště za budovou obecního úřadu. Byl 
zde položen moderní polyuretanový povrch, splňující 
nejpřísnější měřítka pro moderní trendy současného 
amatérského i profesionálního sportování. Celé 
hřiště bylo kompletně vymezeno mantinely a sítí, což 
urychluje dynamiku a zlepšuje pocit ze hry. Hlavní 
předností tohoto zařízení je, že se jedná              
o „multifunkční sportoviště“, což znamená možnost 
využití pro mnoho druhů sportů, kde si každý z Vás, 
mladší i starší, ten, co má rád hry a pohyb, najde 
ten svůj. Druhy sportů jsou uvedeny v provozním řádu 
hřiště nebo Vás bude informovat správce. 
Rekonstrukce byla hrazena z vlastního rozpočtu obce, 
a jelikož se jednalo o nemalou finanční částku,  
chtěl bych požádat ty, kteří budou využívat 
sportoviště i ty ostatní, aby se k němu chovali 
ohleduplně a hřiště měly možnost využít i další 
generace. Tímto projektem byla dokončena modernizace 
středu obce, kde se nachází rovněž dětské hřiště a 
kvalitní travnatý povrch. 
  Závěrem bych chtěl poděkovat naším spoluobčanům, 
panu Romanu Izákovi, Jiřímu Trnkovi a Miroslavu 
Kociánovi, kteří se nemalou měrou podíleli na 
dokončení sportoviště.  
Přeji mnoho zdraví a sportujte s rozumem, ať Vám co 
nejdéle vydrží.                   Václav  Ehl 

 

Tento provozní řád vydává Obec Rokytno za účelem 
harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání 
volného času zejména mládeže v obci Rokytno.  

Čl. I 
Využívání hřiště 

1.Zřizovatelem a provozovatelem hřiště je Obec    
Rokytno. 
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku 
pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména 
k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, 
odbíjená, nohejbal, florbal aj.). 
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo 
skupina po dohodě se správcem hřiště. 
Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělých. 
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem 
smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu.        
Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů 
o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a 
pokynů správce hřiště. viz. čl. č. III. 

Čl. II 
Provoz a správa hřiště 

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

Čl. III 
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování 
nebo poškozování vyznačené plochy. 
2. V této souvislosti zde platí zákaz: 
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 
- vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, tretry,  boty     
s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo  
  ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou) ... 
- manipulace s ostrými předměty 
- jízdy na kole,  
- vstupu dětem do l5 let bez doprovodu rodičů 
- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu 
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště 
mimo stanovená místa 
- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu 
- používání nápojů na bázi Coly (Coca-Cola, Pepsi    
  Cola, Aro Cola, Kofola atd.) 
- vstupu podnapilým osobám 
- kouření v celém areálu 
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu 
- vstupu se zvířaty 
- odhazování žvýkaček na umělý povrch                                                                  
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je 
povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám  
Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze            
za hrazením. 
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat 
zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo 
obtěžovat nejbližší okolí. 
5. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat 
bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost 
ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 
6. Obec Rokytno nenese odpovědnost za případné úrazy 
vzniklé na hřišti. 

Čl. IV 
Nedodržování ustanovení provozního řádu 

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád,je 
správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo 
jiné porušování občanského soužití v souvislosti     
s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště 
případně Obecnímu úřadu v Rokytně (tel. 466989128, 
602435122)  
 

 

 
      
 
    Vážení občané!  
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností kroužku 
stolního tenisu při ZŠ v Rokytně, který začal v dubnu 
2014 a prozatím čítá 7 žáků. Z důvodu prázdnin byl 
přerušen a bude pokračovat od října každou středu 
od 13 hod. Zároveň byl také založen  oddíl dospělých 
který, se od září zapojí do dalšího ročníku ligy 
obce ve stolním tenise neregistrovaných v Bělečku.  
Již, ale před oficiálním založením, se někteří 
členové zúčastnili turnajů v Drahoši, Býšťi, 
Ředicích a Dřítči, ale také 2 ročníků Velikonočního 
turnaje v Rokytně. Tímto bych rád poděkoval obci 
Rokytno, p.Kubizňákovi a p.Trnkovi za podporu a 
velmi vstřícný přístup při uspořádání těchto turnajů 
a zakoupení druhého stolu. 
Od září 2014 jsou stoly na sále u Pitrů a budou 
k dispozici nejenom kroužku a oddílu, ale i ostatním 
zájemcům o stolní tenis. Bude nutné se přezouvat    
do čisté obuvi a udržovat pořádek. 
 Dále bych chtěl upozornit všechny zájemce, že mají 
možnost přihlásit se do 1. ročníku Rokytenské ligy 
ve stolním tenise, která by mohla začít v listopadu 
a končila by asi tak koncem března. Soutěž bude 
určena pouze pro  občany Rokytna, Drahoše, Bohumilče 
a Zástavy. 
Přihlášky lze podávat na telefoním čísle 773604175. 
Za oddíl stolního tenisu Rokytno        Ladislav  Kašpar 

 

Multifunkční hřiště 

Kroužek ve stolním tenise 



 
 
 
 
Během měsíce proběhly v Rokytně dvě velké akce. 
První akce skrývala tři v jednom – zpřístupnění 
nově vybudovaného veřejného dětského hřiště, 
přehlídku veteránů šlapacích moskvičů spojenou 
s hrami a soutěžemi a slavnostní vernisáž stálé 
výstavy Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen, 
která je umístěna v zrenovovaných prostorách.      

 

I druhou akci jsem si nenechala ujít – Open Arts 
Festival – festival umění pod širým nebem. 
Návštěvníci si mohli vybrat z přednášek, 
workshopů, tvůrčích dílen, navštívit masáž či si 
zacvičit s jogínem. Tyto dvě tématicky odlišné 
akce měly mnoho společného – dlouhodobou 
přípravu, obrovské pracovní nasazení všech, kteří 
akce organizovali i realizovali, radost aktérů, 
která byla spontánně předávána všem přítomným. 
Děkuji a vyjadřuji pořadatelům svou úctu. 
                                                                            
                                Olga Brousilová 
 
 
INZERCE  
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Rekapituluji, ohlížím se - za prací nás, kterým to 
tu není lhostejné. Vždy jsem byla ráda za pozitivní, 
ale i negativní reakce. Sice ne otevřeně, ale 
nějakou  kličkou jsem se je dozvěděla. Nyní jsou ale 
věci, které mě začínají mrzet. „Prý je tady málo 
akcí pro děti!“ - slyšela jsem. Pravdou je, že ta 
akce, která zrovna je, je na jedno odpoledne, ale 
co tomu předchází??? Jsme skupinka lidí, kteří tu 
danou akci chystají. Hodně velkou zásluhu má vždy 
Jana Zajícová ohledně programu a nákupu cen, Jana 
Řeháková vždy vymyslí nějaký kostým, který také 
ušije. Několikrát během měsíce se sejdeme a vše 
ladíme. Jedna akce je měsícová práce. Všichni máme 
rodinu, která je na prvním místě, poté zaměstnání, 
to je nutné a domácnost - tu udržuje ta rodina -    
v žádném případě si nestěžuji, nechci chválit, 
nechci hanit, ale tak to je... Den má pouze 24 hodin 
- je to málo, ale domnívám se, že všechny akce námi 
pořádané byly něčím zajímavé! V naší obci nás bydlí 
hodně, tudíž, i Vy, kteří máte dojem, že se tu nic 
neděje - přispějte svým nápadem. Je moc dobře, že 
jak dětské hřiště, tak velké hřiště je využíváno. 
Výstaviště, které mělo a má své příznivce, ale        
i odpůrce je navštěvováno. 
Máme svůj obecní znak.... Nemůžeme být všichni 
spokojeni, ale mohlo by to být upřímné a otevřené    
a ne za zády a ........            
                                   Vrbatova P. st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poděkování Očima občana 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po letní pauze se opět rozběhla Liga pardubického 
okresu v požárním útoku. Pro naše družstva ale 
začátek druhé půlsezony nebyl vůbec dobrý.           
Ze šestého závodu LPO v Kostelci u Heřmanova Městce 
se nám „podařilo“ přivézt nepopulární „TRIPL“ v 
podobě 3 neplatných pokusů u všech našich družstev. 
 

 Sedmý závod v Srchu, už byl o něco lepší, ale pouze 
u žen, vybojovaly si zde 3. místo, přitom první tři 
týmy byly vyrovnány v 5 setinách vteřiny. Triumf 
nebo alespoň lepší umístění jim uteklo opravdu jen 
o malý kousek. Tým „B“ se závodů v Srchu nezúčastnil 
a tým „A“ bohužel navázal na výsledek z Kostelce a 
ze Srchu opět odjel s nepořízenou. Chuť si ale 
rokytenští borci zpravili hned druhý den tedy 
14.9.2014. Odjeli totiž na Východočeskou ligu        
do Pšánek,kde se jim podařilo zaběhnout čas 18:29s.           
  Předposlední kolo LPO se konalo 20.9. v Rábech. 
Vypadá to, že kluci chytili druhý dech. Časem 17:60s 
si doběhli pro krásné třetí místo. Porazili je pouze 
Hrobice a Svinčany. Holkám se ale tentokrát nevedlo. 
Svůj pokus sice dokončily, ale na body to bohužel 
nestačilo.  
 

Závěrečný závod Pardubické ligy 
pořádáme jako již tradičně my u nás  
v Rokytně v sobotu 27. 9. 2014 

v prostoru u rybníka. 
Začátek je v 10 hodin. 

 
Budeme moc rádi, když nás přijdete podpořit, 
pokecat a zabavit se hasičským sportem.         
Pro návštěvníky našich závodů bude přichystán 
i bohatý doprovodný program.  
Budete si například moci zkusit, jaké to je 
zaběhnout si útok (bez rizika, bez vody), nebo 
můžete zkusit absolutní novinku v ČR a tou je 
ZORBA FOTBAL. Bude připraven i skákací hrad pro 
děti. 
 Přichystáno bude i bohaté občerstvení.  
 
Budeme obhajovat titul pro nejlépe uspořádané závody 
v LPO, budeme proto moc vděčni, když i vy ostatní 
přispějete a přijdete udělat bouřlivou atmosféru 
nejen pro naše 3 týmy, ale i pro ostatní soutěžící. 
Stalo se u nás již tradicí, že naše závody 
zakončujeme večerní zábavou se soutěžemi, samozřejmě 
tomu letos nebude jinak a srdečně vás zveme i         
na večer.  
 

Budeme se na vás těšit a doufáme, že naděje do nás 
vkládané zúročíme! 
 
                  Za sportovní týmy SDH Rokytno 
                    Michaela Knížková (Trnková) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Naše první zářijová schůzka, po prázdninách, byla 
opravdu v plném počtu, měla jsem velkou radost. Máme 
další nové mladé hasiče.... Od posledního vydání 
Rokytenských novin jsme nelenili. 

Poslední hasičský víkend, vlastně tři v jednom!      
V pátek 20.června jsme stanovali na hřišti. Počasí 
se nám vystřídalo – sluníčko, mraky, déšť. Dětí se 
sešlo plno, přišli také rodiče. K večeři jsme měli 
grilovanou kýtu, šišku salámu a od maminek upečené 
buchty. Měli jsme se dost dobře! Program, to jsem 
improvizovala, tudíž, co mě v ten moment napadlo, 
to jsme dělali. Děti rodičům předvedly jak závodí a 
poté rodiče vystřídali děti. Družstvo rodičů vše 
zvládalo naprosto s přehledem - museli si nastoupit 
v přilbách a podat hlášení.... Když se stmívalo a 
děti ulehly, byl vyhlášen poplach.    Za ostrého 
zvuku hasičské sirény jsme ujížděli hasit požár k 
rybníku. Mezi dětmi byl vybrán velitel zásahu, který 
si práci u požáru koordinoval. Jsou šikovní - požár 
uhasili a vše uklidili. V noci jsme se pěkně vyspali, 
ránko dobře nasnídali a šli jsme se domů připravovat 
na dětský den. 
Dětský den byl v pirátském duchu. Bylo to opravdu 
moc hezké odpoledne. Sešlo se nás plno, z čehož vždy 
máme velikou radost. Děti si zasoutěžily a 
představení šermířské skupiny Benedikt bylo tou 
třešínkou na dortu. 
V neděli jsme jeli soutěžit do Slepotic, kde 
probíhaly závody a poté vyhlášení „Pardubické ligy“ 
za rok 2013-2014. Byli jsme všichni unaveni, ale 
děti bojovaly statečně. V ten den byli na třetím 
místě. Věřte mě, pro mě a Karla to byla neuvěřitelná 
odměna, za tu celoroční práci. Neudržela jsem slzy 
štěstí..... Celkově skončili na krásném čtvrtém 
místě a to jim třetí místo uteklo o kousek - 
rozhodoval lepší čas na ZPV.  V tento den byli 
současně na třetím místě.....    V tuto neděli jsem 
byla velmi dojatá a pyšná!!!!!!!!! 
O prázdninách jsme byli opět na „Hasičském táboře“. 
Televizní týden pohádek bez televize, mohu hodnotit 
jako jeden z nejlepších táborů. Měli jsme 20 dětí. 
Letošní rok jich bylo hodně těch malinkých. Nejprve 
jsem si myslela, že pět dospělých je až až, ale opak 
byl pravdou. Každý den jsme měli plné ruce práce, 
od rána až do večera. Já jsem se starala, o vše 
takové to základní, Jana Dokoupilová připravila 
nádherný celotýdenní program, její malý Morýsek byl 
naším maskotem. Nikdy bych nevěřila, že může být tak 
malý tvoreček, tak milý a hodný.... A naše tři 
pomocnice - Jana Řeháková, Mirka Trnková a Péťa 
Vrbatová, byly báječné ve všech chvilkách, kdy děti 
potřebovaly pomoci..... Celý týden jsme běhali       
po lese a soutěžili. Děti byly rozděleny do tří 
družstev. Každé družstvo si vyrobilo svou televizní 
obrazovku  a  večer vždy povídali  v televizních 
zprávách o programu dne. Na výletě jsme byli            
v jihlavském podzemí a v ZOO v Jihlavě.  
Také za námi přijela Péťa Lederová a dovezla nám 
dobrůtky. Poslední večer jsme opékali buřty a v noci 
měli strašidelnou stezku odvahy - dost hustou, jak 
říkaly děti. Zážitků máme spousty, ale to bych se 
moc rozepsala. Fotografie jsem vyvěsila na nástěnku 
u autobusové zastávky a ty vypovídají vše.... 
Samozřejmě, v den odjezdu, při posledním nástupu 
jsem opět ronila slzy - byl to báječný týden..... 
Děkuji dětem, děvčatům, ale i rodičům. 
A opět začínáme novou sezonu - první závody máme 
20.9.2014 v Čeperce. Schůzky opět každé úterý.... 
Děkuji dětem, že chodí na naše schůzky, děkuji 
Karlovi, děkuji rodičům, děkuji vlastně všem, kteří 
nás podporují......           Petra Vrbatová st. 
 

 H A S I Č I  
P O Ž Á R N Í   S P O R T  

MLADÍ   HASIČI 



 

                          
 
 
Vážení přátelé! 
A máme po prázdninách. Také se vám zdá, že čas plyne 
ne jako voda, ale úprkem a my na to koukáme vyjeveně. 
Stále je obvyklé, že při setkání dvou penzistů či 
seniorů zní odpověď na dotaz: jak se máš  zní: NEMÁM 
ČAS, ještě jsem nestihl…a už je tu podzim, toto frčí, 
co? Ty letní prázdniny uběhly, jako voda, spíše 
bystřina. Událostí bylo přehršel jako doma, tak i 
ve  světě kolem. A to nás  ještě čekají volby do 
místního zastupitelstva obce. A že jde  o  nesmírně 
důležitou věc není třeba zdůrazňovat. Prvenství       
o nejhezčí obec kraje nám vyfoukla  Dříteč ( holt 
nemáme golfáč – co se dá dělat, ale co není, může 
být ) nezoufejme. 
Máme, ale krásnou Základní školu se  školkou  a  
novou tělocvičnou a to oni ne. 
Máme též nově vybudované  dětské hřiště a pozorovat 
na něm skotačící drobotinu, potěší i největšího 
skeptika. Soustředěním “Klukovského snu“ do  nové 
hospody, tím se  může pochlubit jen tak někdo. Sbírka  
angličáků v počtu několika tisíc kusů nemá chybu a 
ani konkurenci kdekoli v Česku. Výstava modelů 
autíček  Václava Blažka z let 1955 až 1985 je 
nebývalá rozsahem. Nesmím zapomenout ani na trvale 
udržovaný “anglický“ park značného rozsahu na tak 
malou obec, jakou je Rokytno. 
Kulturní a společenské akce pořádané během roku 
v něm a jeho okolí zaslouží pozornost. Především 
Hasiči Rokytno je pojem. Absolvování soutěží a 
úspěchy v jejich činnostech a ocenění najdeme 
soustředěny  ve vchodu do budovy Obecního úřadu 
Rokytno. Dále zmiňuji činnost Obecní knihovny každé 
úterý odpoledne. 
Bohatý výběr nejen knih, ale periodik pro čtenáře 
je plně využíván. Nezapomeňme ani na jiné služby: 
Lékařská ordinace MUDr Škody slouží pravidelně každý 
čtvrtek na obecním úřadě ke spokojenosti pacientů 
(a nás starších zvlášť). Usměvavý pan doktor, 
sympatickým přístupem, léčí už od pohledu               
a  netolika  odbornou péči zvlášť. 
Fungující hostinec a obchod se zbožím denní potřeby 
nemá každá obec. My ano. Při posuzování činnosti 
obce Rokytno je samozřejmostí, že jde i o přidružené 
obce Bohumileč, Zástavu a Drahoš. Aktivity v nich 
jsou řešeny společně v rozsahu úměrném potřebám a 
možnostem. Nemíním zapomenout na běžný denní chod 
Obecního úřadu: Agenda a to značně složitá a 
požadavky občanů na běžné i individuální potřeby 
jsou vyřizovány promtně ke spokojenosti. 
Ne vše, ale je v silách udělat okamžitě, to pochopí 
snad každý rozumný občan. 
Za každou věcí pokládanou za samozřejmost se skrývá 
mnoho práce a skrytého často i obtížného vyjednávání 
a kompromisů. Výsledkem nebývají  jen samé úspěchy 
a obdiv občanstva. Netoliko investice, ale i běžná 
činnost toť práce bez konce. 
Trvale měnící se zákony, předpisy a vyhlášky vždy 
komplikují rozhodování a vždy jde o peníze na to či 
ono. Nové zastupitelstvo nebude mít lehkou práci. 
Laťka je vysoko. Proto apeluji na voliče: Přijďte 
volit, vybírejte uvážlivě, nedejte na slib (platí 
jedním slibem potěšíš tisíc lidí, ale skutek utek) 
a podle vás, voličů bude líp nebo hůř. Nekritizujte 

stranou, koho zvolíte, ten bude jednat s vaším 
požehnáním dobře i špatně. Hlavně přijďte volit, jde  
o váš zájem. 
P.S. Jestli si kdokoliv  myslí, že zvolením něco 
trhne hluboce, ale  velice hluboce se mýlí ( leda, 
že by šlo o infarkt). 
 
Zdá se, že některé věci se mění k lepšímu. Prezident 
podepsal zákon o staronové úpravě valorizaci penzí 
a valorizaci důchodů vrací na původní stav. 
Bývalá vláda pánů Nečase, Kalouska, Drábka a spol. 
v rámci tzv. úspor a “škrtů“ spořila na nejchudší 
části obyvatel a srazila valorizační formuli 
výsměšně na hodnotu jedno a půl piva do roka. Dále 
pak Ústavní soud vrátil úpravu zdanění důchodců též, 
jako protiústavní a diskriminační. Nálezem 162/214 
Sb. dne 4.8.2014 a od tohoto dne lze uplatňovat slevu 
na dani pracujících důchodců v původní výši a to 
zpětně od 1.1.2014. Věřím, že jde o první z náprav 
škod a nehorázností vlády z pera pana Kalouska a 
Drábka a jeho způsob úcty a pochopení starší 
generace a jejích potřeb. 
Úcta ke stáří není ve společnosti natolik zakotvená, 
aby ji nebylo třeba připomínat a učit mladou a 
nastupující generaci učit už v základních školách. 
Společenský katechizmus pana S.G.Jarkovského a jeho 
etika má trvalou hodnotu na rozdíl oproti výroku. 
Bývalého prezidenta Klause: Každý by se měl za všech 
okolností postarat především sám o sebe. Z toho 
výroku čiší sobectví už na první pohled. Jisté je 
jedno. Mezigenerační solidarita je nutná pro každou 
dobře fungující společnost v každé době, ať se nám 
to líbí nebo ne. 
Připomínat toto je třeba už na základních školách. 
Učit i ty nejmladší úctě k druhým a to, že slušné 
chování otevírá všude ve světě dveře ke vzájemné 
spolupráci a toleranci. V České republice dochází 
v průměru k více než osmi přepadením denně. Velkou 
část tvoří právě okrádání seniorů a hendikepovaných 
lidí. Toto je důsledek  téze bývalého prezidenta. 
Svým podílem přispívá prezentace hrubého násilí 24 
hodin denně ve sdělovacích prostředcích především 
televizích. A děti jsou nad míru vnímavé 
k napodobování toho, co vidí a slyší okolo nich. 
Těch ohavností, co předvedla Nečasova vláda neseme 
následky dodnes a jejich odstranění bude stát hodně 
času a prostředků i finančních ba i víc, než jsme 
ochotni připustit. Dovolím si sympatizovat s panem 
Babišem v jeho názoru, že peněz je dost, jenom se 
nesmí rozkrádat, později upřesnil svůj názor, že 
rozkrádá se dost, ale tolik jsem nečekal ani ve snu. 
Ptám se k čemu máme neschopnou či všehoschopnou 
justici ( a hlavně hodně drahou). Banální dopravní 
přestupky řešené u sousedů v Rakousku či Německu do 
týdne, u nás  se táhnou roky až do promlčení (asi 
kvůli odměnám advokátů). A byl bych rád, že nemám 
pravdu. O mnohé funkčností norem vyšlých ze Sněmovny 
svědčí četnost a nutnost několikanásobných 
novelizací. A to se Sněmovna právníky ( i těmi os 
“ze z Plzně“) jen hemží. Finanční náklady na právní 
služby institucí a podniků jdou do stamilionů. Komu 
pak slouží onen právní nepřehled či chaos netřeba 
příliš dlouho spekulovat.  
Byrokracie a podvodníci či okradači mají v Česku 
nebývalý ráj a každý i sebemenší krok k odstranění 
nepravostí vítáme s nadějí. Doufejme, že jich bude 
přibývat a nezůstanou ty dva osamoceny. 
                                                                                  
                                 František Zajíc

. 
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