
  RR  oo  kk  yy  tt  ee  nn  ss  kk  éé    

  nn    oo    vv    ii    nn    yy  
                                                                             

                                                                                                    říjen 2006  
Vážení  spoluobčané , 

přinášíme Vám informace o volbách do  obecního zastupitelstva, o čem se jednalo 

v zastupitelstvu, informace k odpadům a tlakové kanalizaci , příspěvek hasičů a školy. 
 

 
 

 

Oznámení 
o době a místu konání voleb  do Zastupitelstva obce Rokytno 

  

Starosta obce Rokytno podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o z n a m u j e 
 

 

 

 

1. Volby do Zastupitelstva obce Rokytno se 

uskuteční : 
 

     v  pátek  20. října   2006  

                                   od 14  do  22 hodin 

a   v  sobotu  21. října   2006    

                                  od   8  do  14 hodin  
 

 

2. Místo  konání voleb  : 
 

    okrsek číslo 1. Rokytno 
 

        volební místnost je v první třídě Základní školy    

        v Rokytně   pro voliče přihlášené k trvalému   

        pobytu v Rokytně  a  Drahoši 
 

   okrsek číslo 2. Bohumileč 
 

        volební místnost je v přísálí místního hostince     

        v Bohumilči  pro voliče přihlášené k trvalému   

        pobytu  v Bohumilči  a  Zástavě 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svou totožnost a  státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem, 

cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti  

 

 

     stanovenými doklady, nebude mu hlasování    

      umožněno. 

 

4. Každému voliči budou dodány tři dny přede 

dnem konání voleb hlasovací lístky, spolu  s 

nimi bude voličům doručen též informační leták, 

v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro 

realizaci volebního práva.  Ve dnech voleb volič 

může obdržet hlasovací lístky i ve volební 

místnosti. 
                                                   starosta obce Josef Kubizňák    

 

                                                                                           

Upozornění  
 Jelikož v obci Rokytno volíme 15-ti členné 

zastupitelstvo, nesmí být na hlasovacím lístku 

celkem označeno více než 15 kandidátů ( méně 

může být ) a  nebo více volebních stran (volební 

strana může být označena pouze jedna nebo žádná). 

Proto doporučujeme pečlivě přečíst „Informaci o 

způsobu hlasování“, kterou obdržíte spolu 

s hlasovacím lístkem, a to odstavec „úprava 

hlasovacího lístku“. 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

A RADY OBCE  ROKYTNO 

ZA OBDOBÍ   červen   –  říjen  2006 

 

Rada se sešla celkem 6x, obecní zastupitelstvo 3x. 
 

  

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 3/2006 

ze dne 14.6. 2006 
 

 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady  

za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou změnu 

ke 14.6.2006 a to ve výši : 

Příjmy: 293.400,- Kč           Výdaje: 293.400,- Kč      
 

3,  Obecní zastupitelstvo: 

  a, stanoví v souladu se zákonem 128/2000Sb. 

v platném znění počet členů obecního   

      zastupitelstva pro volební období 2006 – 2010        

na maximální počet tj. 15 členů .  

   b, stanoví pro volební období 2006 – 2010 funkci 

starosty jako  uvolněnou. 
 

4, ,  Obecní zastupitelstvo:  

a, deleguje na valnou hromadu společnosti Vodovody a 

kanalizace Pardubice, a.s.  starostu  obce Rokytno pana 

Josefa Kubizňáka . 

b, ukládá starostovi obce Rokytno hlasovat na valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 

pro schválení koupě Biologické čistírny odpadních vod 

v Pardubicích- Semtíně od společnosti ALIACHEM a.s. 

IČ 60108916 . 

c, nesouhlasí se vstupem strategického partnera            

do společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

ukládá starostovi obce Rokytno hlasovat na valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 

proti schválení  Smlouvy o prodeji části podniku 

mezi společností  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

na straně jedné a společností Pardubická provozní a.s.  

na straně druhé . 

d, ukládá starostovi obce Rokytno hlasovat proti 

schválení Smlouvy o nájmu a provozování  vodárenské 

infrastruktury  mezi společností Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s. a společností Pardubická provozní a.s. 
 

 
 

5, Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídnout k prodeji 

vytěţené lesní pozemky získané v draţbě. Jedná se        

o  pozemky parcelních čísel 254/7 , 254/8 , 255/1 , 256/1 

, 283/2 , 283/3, 283/7, 283/8, 283/10, 286/5 v k.ú. 

Rokytno, pozemky parcelních čísel 286 a 295 v  k.ú. 

Morašice a pozemek parcelního čísla 231 v k.ú. 

Kozašice. Celková výměra nabízených  pozemků je    

85.928 m2. Cena je stanovena na  3,62  Kč za 1 m2. 
 

6,   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí ţádost paní 

Sofie Ditrtové o odstoupení od smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě , která byla uzavřena v Rokytně dne 7.2.2001  

na byt v čp. 8 v Rokytně .    
 

7, Obecní zastupitelstvo souhlasí s NÁVRHEM  III . 

změn ÚPSÚ Rokytno , jak je   uvedeno v projektové 

dokumentaci. 
 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 4/2006 

ze dne 13.9. 2006 
 

 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady    

za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou změnu   

k 13.9.2006 a to ve výši : 

  Příjmy: 1.842.000,- Kč   Výdaje: 1.842.000,- Kč      
 

3,   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí registraci 

kandidátních listin pro volby do obecního zastupitelstva 

konané 20. a 21. října 2006.  

Zaregistrovány jsou: 

 Sdruţení nezávislých kandidátů – Drahoš , 

 Sdruţení nezávislých kandidátů – Bohumileč , Sdruţení 

nezávislých kandidátů – Rokytno  

 a   KDU-ČSL .  
 

4, Obecní zastupitelstvo   nesouhlasí  se svým budoucím 

ručením za úvěr pro společnost VaK Pardubice a.s. , 

které bude podmíněno uzavřením „Smlouvy o smlouvě 

budoucí o poskytnutí půjčky“ mezi  městem Pardubice a 

obcí Rokytno . Jedná se o spoluručení za směnku ve výši 

285.000.000,- Kč na nákup   biologické čistírny 

odpadních vod v Pardubicích - Semtíně , která bude      

ve vlastnictví  společnosti Vodovody a kanalizace  

Pardubice a.s. 
 

5, Obecní zastupitelstvo , schvaluje prodej lesních 

pozemků pro manţele  pana Milana Hrušku a  paní Petru 

Hruškovou  , manţele pana Lubomíra Hadaše a paní 

Julii Hadašovou , manţele pana Zdeňka Číţka a paní 

Kateřinu Číţkovou  a to pozemky parcelních čísel 255/1 

, 256/1 , 283/2 , 283/3, 283/7, 283/8, 283/10, 286/5 

v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu            3 Kč/ m
2
. 

 Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb 

v platném znění.  

     Vyvěšeno 15.6.2006,         Sejmuto 30.8.2006.  
 

6,   Obecní zastupitelstvo ,    schvaluje prodej lesních 

pozemků pro   pana Petra Kubizňáka a to  pozemky 
parcelních čísel 254/7 , 254/8  v obci a k.ú.  Rokytno         

za  cenu   3 Kč/ m
2
. 

 Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb 

v platném znění.  

     Vyvěšeno 15.6.2006,         Sejmuto 30.8.2006. 
 

 

O  čem se jednalo 



 
 

7, Obecní zastupitelstvo ruší  bod č.3 usnesení 4/2005  

pro netečnost  pana Miroslava Čápa,    a Moniky 

Makovské   a schvaluje prodej  p.p.č. 154/27 o výměře 

1368 m
2
 v obci Rokytno a k.ú. Rokytno pro manţele 

pana Radima Bulvu a paní Andreu Bulvovou   za  cenu 

200 Kč/m22 .     

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.  

   Vyvěšeno 18.7.2005,         Sejmuto 18.8.2005. , 

8, Obecní zastupitelstvo schvaluje na základě zákona 

107/2006 Sb. nárůst výše  nájemného v nájemních 

bytech o  10  % . Toto usnesení neplatí pro čp. 8 

v Rokytně, kde je jiný reţim splácení (Smlouvy o 

budoucích smlouvách kupních).  

 

9, Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení nájemného 

v adm. budově čp.173 pro nájemce , kteří vyuţívají el. 

energii a topení o  200 Kč na m
2
 za rok tj. ze 700 Kč za 

m
2
  na 900 Kč na m

2
 a rok. 

 

10, Obecní zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 

15.000,- pro MS „Smrčiny“ Rokytno. 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Rokytno 

č. 5/1/2006 ze dne  11.10.2006  

k realizaci převodu akcií České spořitelny, 
a.s.  

 

Zastupitelstvo obce Rokytno k návrhu  starosty obce 

Rokytno: 

1. Bere na vědomí: 

Předloţenou důvodovou zprávu ve věci schválení 

realizace převodu akcií České spořitelny, a.s. 

2. Schvaluje: 

Uzavření „Dohody o změně vzájemných práv a 

závazků“. 

3. Deleguje:  

Obchodníka k vypořádání obchodu dle 

„Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“ a 

k úkonům s tímto vypořádáním souvisejícím; 

4. Ukládá: 

a) zajistit  podepsání uvedené „Dohody o 

změně vzájemných práv a závazků“ a 

veškerých dalších souvisejících 

dokumentů;  

b) kontrolovat plnění uzavřené „Dohody o 

změně vzájemných práv a závazků“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Rokytno 

č.5/2/2006 ze dne  11.10.2006 

k realizaci převodu akcií České spořitelny, 

a.s. 
 

Zastupitelstvo obce Rokytno k návrhu starosty obce 

Rokytno: 

1. Bere na vědomí: 

Předloţenou důvodovou zprávu ve věci schválení 

realizace převodu akcií České spořitelny, a.s. 

2. Schvaluje: 

a) uzavření „Smlouvy o úplatném převodu 

cenných papírů“  

b) podání žádosti představenstvu společnosti 

Česká spořitelna, a.s. o souhlas s převodem 

Akcií dle „Smlouvy o úplatném převodu 

cenných papírů“; 

c) registraci pozastavení výkonu práva nakládat 

s Akciemi na majetkovém účtu obce v SCP ve 

prospěch Obchodníka jako zmocněnce podle 

„Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“; 

d) převod Akcií z majetkového účtu obce v SCP 

podle „Smlouvy o úplatném převodu cenných 

papírů“. 

3. Deleguje:  
Obchodníka k vypořádání obchodu dle 

„Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“ a 

k úkonům s tímto vypořádáním souvisejícím; 

4. Ukládá: 

a) zajistit podepsání uvedené „Smlouvy o úplatném 

převodu cenných papírů“ a veškerých dalších 

souvisejících dokumentů podle „Smlouvy o 

úplatném převodu cenných papírů“;  

b) kontrolovat plnění uzavřené „Smlouvy o 

úplatném převodu cenných papírů“, zejména 

sjednaných platebních podmínek. 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Rokytno 

č.5/3/2006 ze dne  11.10.2006  

 ve věci schválení III. Změny Územního 

plánu sídelního útvaru Rokytno, k.ú. Rokytno 

a Bohumileč 

 

 

     Zasedání zastupitelstva obce Rokytno dnešního dne 

projednalo výše uvedený dokument, pořízený oddělením 

územního plánování stavebního úřadu Magistrátu města 

Pardubice. Ve smyslu §84 odst.2 písm.b/ zákona 

č.128/2000 Sb., v platném znění, zastupitelstvo obce : 

I.   schvaluje: 

- III. Změnu Územního plánu sídelního útvaru 

Rokytno, k.ú. Rokytno a Bohumileč, zpracovaný 

ateliérem AURUM s.r.o. Pardubice v květnu 2006.   

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o závazných 

částech 

 



II.   vymezuje: 

- dle ustanovení §29 odst.2 stavebního zákona 

závaznou část III. Změny územního plánu sídelního 

útvaru Rokytno, k.ú. Rokytno a Bohumileč, tak, jak 

je uvedena v obecně závazné vyhlášce  č. 1/2006 o 

závazných částech ÚPO 

III.  rozhoduje o námitkách právnických a fyzických 

osob takto: 

V průběhu projednávání návrhu III. Změny 

Územního plánu sídelního útvaru Rokytno, k.ú. 

Rokytno a Bohumileč, nebyla podána ţádná 

námitka. 

IV. vyjadřuje se k stanovisku nadřízeného orgánu 

územního plánování: 

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko 

nadřízeného orgánu územního  

      plánování  - Krajského úřadu v Pardubicích – 

oddělení územního plánování ze dne 5.10.2006.  

V. vyhlásí obecně závazným právním předpisem 

závaznou část III. Změny Územního plánu 

sídelního útvaru Rokytno, k.ú. Rokytno a 

Bohumileč, na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písm. b/ zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 

       

       

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 5/4/2006 

ze dne 11.10. 2006 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady  

za poslední období.    

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou změnu k 

11.10.2006 a to ve výši : 

        Příjmy: 40.000,- Kč               Výdaje: 40.000,- Kč      

 

3, Obecní zastupitelstvo ,    schvaluje prodej pozemku 

paní Martině Blaţkové  a panu Václavu Blaţkovi,    

nově označen parcelním číslem 127/92 dle GP č. 430-

42/2006 v obci Rokytno a   k.ú. Rokytno za  cenu           

35 Kč/m2. 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb 

v platném znění.  

     Vyvěšeno 15.6.2006,         Sejmuto 3.7.2006.  

 

4,   Obecní zastupitelstvo,    schvaluje směnu pozemku   

s panem Alešem Trojanem   bytem Zástava 32 a to p.p.č. 

531/2 o výměře 81 m2 ve vlastnictví obce Rokytno,      

za pozemek p.p.č. 531/3 o výměře 157 m2 ve vlastnictví 

pana Aleše Trojana, vše v obci Rokytno a k.ú. 

Bohumileč. 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb 

v platném znění.  

     Vyvěšeno 16.9.2006,         Sejmuto 10.10.2006.  

 

5,   Obecní zastupitelstvo ,    schvaluje investiční záměr 

obnovy obvodového pláště a stropu v KD Drahoš č.p. 24  

 
 

 

 

 

 

Kanalizace 

 
 

  S potěšením můžeme konstatovat , že první 
etapa výstavby tlakové kanalizace spěje        
ke zdárnému konci .  
 Čistírna odpadních vod je hotová a zbývají 
dokončit  úpravy okolí. Od 14. října se  
postupně navážejí  splaškové vody , aby se 
nastartoval čistící proces.  Přibližně asi          
po týdnu  se mohou napojovat domácnosti , 
které mají v čerpacích šachtách osazenou 
technologii (čerpadlo, plovák, zpětná klapka ) a 
jsou připojeni na rozvody el. energie. 
    
   Dále chceme připomenout , že propojení 
z rod.domku do čerpací šachty si hradí již 
každý sám .     
      
  Jestliže si někdo nebude vědět rady 
s propojením,  může se obrátit na pracovníky 
dodavatelské firmy, kteří poradí,  popřípadě   
za úplatu gravitační přípojku provedou . 
  
 
Ještě několik pokynů k vlastnímu provozu 
čerpací jímky. Aby nedocházelo ke zbytečným 
poruchám nesmí být vypouštěny tyto materiály 
a látky: olej , písek , žiletky, hřebíky , textilie 
(silonové punčochy, provazy, papírové pleny, 
hygienické vložky), tuby od zubních past , 
obaly od šamponů, mikrotenové sáčky a 
ostatní látky, které můžou způsobit poruchu 
čerpadla. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpady  
 

 

Proč třídíme odpady? 

  

Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete 
číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád 
přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně 
roztříděný odpad je možné dále zpracovávat - 
recyklovat; je to móda; slyšel/a jsem, že se to má 
dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je 
utřídit.  

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní 
prostředí mají toto pořadí:  

1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - 
už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů 
vyprodukujeme  

2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad 
smíchá, není možné ho již dále roztřídit a 
zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v 
domácnostech  

3. Odstraňování odpadů - odpady, které 
nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. 
skládkováním)  

Kolik produkujeme odpadů?  

 

    

Skladba domovního odpadu 
(% hmotnosti) 
22 % papír 
13 % plasty 
9 % sklo 
3 % nebezpečný odpad 
18 % bioodpad 

35 % zbytek 

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. 
Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do 
barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než 
třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 
kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. 
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, 
umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které 
vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové 
auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do 
zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové 
výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.  

Co je to recyklace?  

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. 
Je důležité dodržovat pravidla třídění odpadů.  

Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů  

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je 
velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou 
na obalech různé značky, které nás informují, jak máme 
s takovým obalem po použití naložit.  

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, 
z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do 
kterého kontejneru (Jak třídit) máme obal později 
vyhodit.  

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit 
do příslušné nádoby na odpad. 
Pokud je se jedná o obaly od chemických výrobků, 
přečtěte si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje 
specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké 
nebezpečné látky, likvidují se ve svozu nebezpečných 
odpadů. 

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do 
systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití 
obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je 
značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil 
za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo 
dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného 
kontejneru!  

Nádoby na tříděný sběr odpadu  

Sběr papíru  

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, 
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) 
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,  plenky a 
hygienické potřeby  

Obaly z papíru bývají označeny: 

 

Sběr skla  

Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů 
bez uzávěrů, skleněné nádoby, skleněné střepy - 
tabulové sklo 
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla, žárovky.  

Obaly ze skla bývají označeny: 

 

Sběr plastů  

Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od 
nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, 
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén 
Prosím, nevhazujte: linolea a výrobky z PVC, guma , 
molitan, plasty s příměsí jiných materiálů, novodurové 
trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.)  

Obaly z plastů bývají označeny:  

  

 

 

 

http://www.ekokom.cz/jak_tridit.php
http://www.ekokom.cz/vyuziti_odpadu.php
http://www.ekokom.cz/jak_tridit.php
http://www.ekokom.cz/jak_tridit.php


Podle množství tříděného odpadu v naší obci  
je vidět, že většina z nás tento odpad třídí.  
Jen Vás chceme poprosit o dodržování 
několika pravidel při ukládání odpadu             
do kontejnerů. 

1. do kontejnerů patří jen shora stanovený    
odpad,   ale nic jiného.  

2. odpad do kontejnerů dávejte tak, aby 
zabral co nejméně prostoru – plastové 
lahve sešlápnuté, vysypané z tašek, 
papírové krabice rozdělané, srovnané. 

Za vývoz kontejnerů platíme a nebudeme 
přece platit za vyvážený vzduch. 
   
Pro většinu občanů je samozřejmostí dávat 
odpad do popelnic a odpadkových košů. Jsou 
mezi námi ale i ti, kteří odpadky hází a vyvážejí  
kde se jim zlíbí – na zem u autobusových 
zastávek u lesa , ale i v obci, na hřišti a v jeho 
okolí, ale i vyvážením na kraj lesa i tzv. 
„Suchého rybníka“. 
Prosíme  proto obyvatele naší obce, aby odpad 
likvidovali jen způsobem k tomu určeným.  

 
 

Svoz nebezpečných odpadů 
 
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  
  
 

 v  pondělí   23. října  2006 
 
 

 Zastávky v jednotlivých obcích budou 
následující: 
 

Zástava  příjezd      15,45 hod 
Zástava  odjezd       16,00 hod. 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo a plasty 
 
Bohumileč příjezd   16,05  hod. 
Bohumileč odjezd   16,20 hod.  
Stanoviště před hostincem 
 
Rokytno  příjezd      16,25  hod. 
Rokytno  odjezd      16,55  hod 
Stanoviště před obecním úřadem 
 
Drahoš  příjezd        17,00  hod. 
Drahoš  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 (barvy, laky, 
tmely), léky, teploměry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Začala nová hasičská sezóna 

 Ta loňská byla pro nás nadmíru úspěšná. 

 

         Druţstvo mladších ji zahájilo úspěchem 

v Čeperce, kde získali medaile a pohár za 2.místo a 

díky tomuto úspěchu se stále pohybují na 2.-3.místě 

v celkovém hodnocení Ligy. Starší bojují o 3.místo 

s Bukovinou. 

         Kromě závodu v Čeperce se ještě na podzim 

uskutečnil závod všestrannosti(tzv. braňák), jehoţ 

výsledek se započítává do okresního kola. 

         Přes zimu jsme trénovali, děti psaly testy, aby 

mohly získat odznak preventisty, strojníka, cvičitele 

či kronikáře, zajeli jsme do tělocvičny v Hradci 

Králové, do kina, před Vánoci vyráběli věnce, 

svícny a přáníčka. 

         První letošní závod se konal v Rohovládové 

Bělé- Boj o kuţelky- mladší skončili 6., starší 6. a 

10. V dubnu následovala Rokytenská míle(mladší 

8.a 9. místo, starší 5. ) a    Pohárová soutěţ 

v Lipolticích, kde starší obsadili 7.místo a mladší 4. 

         Po Lipolticích jsme začali trénovat na okresní 

soutěţ, která proběhla 20.května v Horních 

Ředicích. Po dvou neplatných pokusech v poţárním 

útoku CTIF to se staršími vypadalo „bledě“, ale 

díky dobrým výsledkům v ostatních disciplínách 

vybojovali skvělé 2. místo a spolu s Cholticemi 

postupili do krajského kola do Vysokého Mýta, 

které se konalo 17.června.  

         Postup na krajské kolo byl pro nás velkým 

překvapením, které nikdo nečekal. Před závody 

jsme měli velikou trému, proto jsme se poctivě 

kaţdý den připravovali. Skončili jsme sice na 

posledním 8. místě, ale byl to pro nás první velký 

závod mezi  velmi zkušenými hasičskými druţstvy, 

kteří se kol na krajské úrovni zúčastňují jiţ několik 

let. I přesto, ţe jsme skončili poslední, musím 

pochválit celé druţstvo za časy, které předvedli. 

 Pro srovnání :    

Čas útoku na okresním kole  

  byl  46.19 s a na kraji 33,52 ale v tréninku měli 

pravidelně časy kolem 25 sekund. 

 

        Mladší na okresní soutěţi skončili 4. a stále 

jsou ve hře o medaile v celoročním hodnocení.  



         Eva Drobná a Daniel Kuchař si z rukou 

poslankyně p. Páralové převzali ceny za nejmladší 

soutěţící. Rokytenské mladší druţstvo je tak 

nejmladší ze všech kolektivů (3 „školkové děti“,     

2 prvňáci, 1 třeťák, 5 páťáků). Od září všichni 

jedenáctiletí odchází do starších a proto bychom    

do druţstva uvítali nové posily. 

         Týden po okrese jsme vyrazili do Bukoviny 

na Bukovinské hrátky- mladší 5.místo, starší 

3.místo. 

         Poslední závod této sezony se konal 3.6. 

v Moravanech- jubilejní 10.ročník Moravanských 

hrátek. Obě druţstva skončila na 5. místě. Na závěr 

byla vyhodnocena Liga mladých hasičů. Mladší se 

udrţeli na 3. místě a převzali kromě věcných cen i 

pohár. Starší na 3. místo nedosáhli a zůstali           

na nepopulárním 4.  

         Některé děti z SDH se zúčastnily výtvarné a 

literární soutěţe „PO očima dětí“, v okresním kole 

se ve své kategorii na 2.místě umístil Daniel Řehák 

a na 3. místě Michaela Nikolajevová. V krajském 

kole pak byla vyhodnocena povídka Daniela 

Řeháka jako 3. nejlepší. 

 

      2.září 2006 jsme vyrazili směr Voleč, vstříc 

soutěţi O pohár SDH.  

Jedná se o poţární útok, tak trochu upravený. Sání 

se skládá ze 4savic, 2B, hadice musí stát na platě    

v kotoučích, půlspojky nesmí být připraveny proti 

sobě, saje se přes vývěvu. 

Náš "dream team" sloţený ze starších ţáků a 

dorostenců(v druţstvu byly i dvě holky), se             

v kategorii PS12 umístil na 10.místě s časem 54s.  

Jejich první závod s dvacítkama(i kdyţ někteří uţ  

za chlapy běhali) .       

Hoši si brousili zuby na tašku piv, ale statný 

pořadatel jejich plán zhatil. Voda po holení je         

v jejich případě nošením dříví do lesa, a tak se 

museli spokojit se šiškou Vysočiny. 

   

         Na závěr bychom chtěli pozvat případné 

zájemce z řad dětí o členství v krouţku mladých 

hasičů na naše schůzky. O termínech se můţete 

informovat u mladých hasičů.  

Máme i své internetové stránky : 

www.sdh-rokytno.webgarden.cz 
 

                                               Jana Richterová 

 

ZPV Choltice 

18. října v sobotu jsme jeli na soutěž do Choltic. Jednalo 

se o branný závod, nebo-li braňák.  

Před zahájením soutěže byl nástup, kde nastoupila 

všechna družstva. Řekli nám pár věcí o soutěži. Pak jsme 

byli rozděleni na mladší a starší Rokytno, šli jsem si 

vylosovat číslo, kolikátí poběžíme. Já byl mezi mladšími 

a zvolili si mě jako kapitána (ten má na starost nástup, 

nese na sobě číslo a papír, kde se zapisují trestné body).  

Z mladších jsme vybíhali jako poslední. Při nástupu jsem 

podal hlášení a tím pro nás závod začal. Běželi jsme 

lesem a první stanoviště byla střelba ze vzduchovky. To 

se nám moc nepovedlo, další disciplína byla topografie   

( určování značek a místa na kompase nebo buzole), dál 

tam bylo čím se co hasí, šplh, zdravověda  a uzle.  

Běželi jsme do cíle a pak jsme se dozvěděli, že jsme se 

umístili na 3. místě. Škoda, že se starší neumístili         

na druhém místě. A my jsme dostali za 3. místo 

multivitamín…  

Tak tohle jsem napsal před pár lety o mém prvním 

závodě, ale Jana to někam „schovala“ a našla až letos.  

Teď už jsem kapitán skoro pokaždé, mám na starosti 

celé družstvo, pomáhám těm menším, aby se všechno 

naučili a vyhrávali jsme. Příští rok už jdu do starších, 

budeme se muset učit nové značky a útok se dělá jinak, 

ale toho se nebojím. 

Kromě toho, že běhám s ostatními, jsem na podzim zkusil 

i jednotlivce a byl jsem třetí, tak to mě hodně baví! Ale 

jednotlivci u starších jsou těžší, je tam větší překážka, 

musím vyzkoušet, jestli ji přeskočím a začít trénovat. 

Přeji si, abychom letos vyhráli nějaký závod, nejlépe u 

nás v Rokytně. To by byla paráda, všichni by z nás měli 

radost. 

                                                                Daniel Řehák 

 

Nejlepší hasiči jsou rokytenští mladíci. 

Kluci, holky, prckové, rádi hasí vesele. 

Jakmile dáme hlášku, 

 jdeme na první překáţku. 

Za disciplíny body sbíráme  

a pak jen na výsledky čekáme. 

Je to chvilka napětí, jdeme my a uţ to letí. 

Aţ ceny dostaneme,  

do auta se naskládáme. 

Přijedeme do naší vesnice, 

jsme šťastní, jak kdyţ vyjdeme z porodnice. 

Tak zas někdy naschle  

a příště nám fanděte a na nás se těšte. 

 

http://www.sdh-rokytno.webgarden.cz/


 
 
 

 
 

 

Základní škola informuje 
 

Střípky z naší školy 

 

 

POOHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU 2005/2006 

 

 

V letních měsících, zvláště v červenci mohli ţáci naší školy zúročit dovednosti získané na plaveckém kurzu, 

který se uskutečnil od 31.01.2006 do 11.04.2006. 

Z neplavců se pozvolna stávali plavci a plavci se zdokonalovali.  

Nabízíme nejlepší výsledky: 

1.ročník - na počátku výuky zde bylo 7 neplavců, z nichţ Vojtěch Budík a Aleš Leder na konci výuky uplavali 

200m. 

3.ročník - Matyáš Hadaš uplaval na začátku kurzu 200m v závěru pak 600m. 

4.ročník - Kryštof Hruška uplaval 550m, tím se v porovnání s loňským rokem zlepšil o 350m. ještě větší skok 

se podařil Danielu Řehákovi, který svůj osobní loňský rekord vylepšil o 525m, před rokem uplaval 25m   

5.ročník - tady největšího úspěchu dosáhli Radim Bednář - podařilo se mu uplavat 850m, v porovnání                 

s loňským rokem se zlepšil o 650m. Johana Hadašová začínala téţ na 200m a končila na 600m. 

Nyní naši ţáci mohou směle přivítat léto. 
 

Dne 6. června se naši ţáci zúčastnili regionální přírodovědné poznávací soutěţe v DDM Delta v Pardubicích.  

V kategorii III.ročníků naši školu reprezentovali dva ţáci. Celkově se zúčastnilo 39 ţáků. Vítek Macháček se 

umístil na 9.-11.místě a Matyáš Hadaš obsadil 21.místo. 

V kategorii IV.ročníků školu reprezentovali dva ţáci. Z 55 zúčastněných si vybojoval Kryštof Hruška 5.místo a 

Nikola Adamcová se dělí o 17.-19.místo. 

V kategorii V.ročníků jsme měli tři ţelízka v ohni z 46 soutěţících ţáků získal 14.-15.místo Radim Bednář. 

Johana Hadašová si vybojovala bronzové 3.místo, o jeden bod více získala Barbora Hlásná, takţe jí patří 

pomyslné stříbro a rozdíl mezi ní a vítězkou je 1,5 bodu. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v úterý 20.06.2006 v 15:00 hodin ve velkém sále DDM Delta. 

 

 

Školní výlet. 
Předem jsme se na školní výlet všichni dobře připravili. Na internetu jsme vyhledávali informace o Litomyšli, 

vyprávěli si o období renesance, poslouchali hudbu Bedřicha Smetany a četli pohádky Boženy Němcové. 

Ve čtvrtek 15.06.2006 jsme mohli vyrazit. Sluníčko nešetřilo svými úsměvy, batohy byly plné dobrot a nálada 

pohodová. 

Jak vnímali prvňáčci školní výlet? 

Uveřejňujeme výňatky z jejich pracovních listů psaných den po výletu.  

Jaký pro ně byl školní výlet? 

- pěkný, zajímavý, převeselý, zahradový, teplý, poučný, zmrzlinový, srandovní, utrácivý. 

Co zajímavého jsem viděl? 

- město z výšky, hezké klášterní zahrady, zámek, byt Bedřicha Smetany, kolébku, malou myšku pro bráchu,- měl 

z ní radost, že umím sama nakupovat, jezírko, divadlo ze dřeva, knihu, kresby po hradě, fontánu, schody        

pro koně, velký pařez, krásné komíny, jídlo pro ptáky, město, klášter. 

Co zajímavého jsem slyšel? 

- že koně chodily po schodech až do pokoje, že divadlo vyhořelo, že Bedřich Smetana ve čtyřech letech uměl 

hrát na piáno, že ohluchl, že se do pařezu vejdou lidi, že paní na zámku se ve vlasech uhnízdila myš. 

Co se mi nejvíce líbilo? 

- klášterní zahrada, koupání v jezírku, zámek, arkády, park u zámku, u Bedřicha v chaloupce, jak jsme 

nakupovali, u fontány, oběd. 



Výlet očima druháků a třeťáků - úryvky: 

- Přijeli jsme, vystoupili jsme a viděli jsme Aloise Jiráska, jak sedí v křesle. Povídá se, že ten, kdo mu sedne    

na koleno, tak neudělá maturitu. (Péťa Ehl) 

- Na zámku jsem se hrozně bál, že se ten zámek zřítí. V domě Bedřicha Smetany to vypadalo hrozně zajímavě. 

Byl tam nádherně černý klavír a srandovní brejličky Bedřicha Smetany. V zahradě se mi líbil ten pařez,          

do kterého se dalo vlézt. V klášterní zahradě byl žůžo bazének a také jsem si tam dal dva kopečky citrónové 

zmrzliny a ty byly pěkně studený, ale bylo hrozný vedro, takže to nevadilo.(Vítek Macháček) 

- Když nám paní průvodkyně vyprávěla historii, hrál hudební nástroj. Když jsme skončili prohlídku, tak nám 

paní průvodkyně říkala, že jsme byli moc a moc hodní. (Tomáš Houška) 

- Hned na začátku jsme hledali klíč a potom jsme šli na záchod. Všude bylo obsazeno, tak jsme museli počkat, 

až bude volno. Potom jsme šli do zámecké zahrady: mňam! to byla bašta. S Petrem jsme jedli bonbóny.  

Radim si rozbil nohu. Jau!!! To muselo bolet.  

Potom jsme šli nakupovat. Já jsem byl s Petrem, Vojtou, Pepíčkem, ale i s Honzou ©. S nima byla sranda. Já 

jsem si koupil čepici, koblihy. Mamce Lady spiectik. (Adam Tomášek) 

Úryvky z toho, jak prožívali výlet čtvrťáci a páťáci: 

- Měli jsme hodného řidiče... Nevěděl jsem, že město Litomyšl je městem studentů. A také jsme nevěděl, že když 

si student sedne na sochu Aloise Jiráska do klína, tak neudělá zkoušky. Také jsem nevěděl, že Bedřich Smetana 

bydlel v rodném domku do sedmi let.... V Litomyšli se mi moc líbilo, nazdar, sláva výletu. (Jan Špaček) 

- Dorazili jsme k zámku, hledali jsme na sgrafitech klíče a našli. To znamená, že budeme mít štěstí... V zámku 

bylo divadélko, kterých je na světě jenom pět. Nejprve bylo v prvním patře, ale vyhořelo. 

Dozvěděla jsem se, že šlechtici se myli jednou za měsíc a tak na kamnech byly mísy s vonnými oleji, aby to 

nebylo cítit. V jedné komnatě byl lustr, který vážil 300kg. Zaujala mě symbolika tří lustrů. Když se prý člověk 

dostal až k třetímu lustru, tak byl přijat k audienci u pána... Překvapilo mě, že Marie Terezie měla na svou 

korunovaci šaty, které vážily 32kg, protože byly vyšívané zlatem. (Tereza Macháčková) 

- Prošli jsme zámek, s ním i zámecké divadlo, ve kterém jsem si sedla do lavic pro bohaté měšťany. Nade mnou 

měli lóže knížata i sám císař, který se bohužel nedostavil. Na zadních lavicích sedělo služebnictvo, které 

obsluhovalo urozené pány a dámy. (Johana Hadašová) 

- A konečně do klášterních zahrad na kopečkovou zmrzlinu. Když jsem si ji koupil, tak jsem šel do stínu.          

Po delší době nám paní učitelka dovolila schladit si nohy v bazénu. Paní ředitelka vyfotila kluky u sochy. Šel 

jsem po mokré trávě, sklouzl jsem se a spadl na kámen. Nic jsem necítil, ale když jsem se koukl na koleno, 

spatřil jsem pod ním menší díru (1cm hlubokou, 3cm dlouhou). (Radim Bednář) 

 

Radim s pí.uč. navštívil lékaře, který jeho nohu ozdobil stehy a stihl si užít i nákupy. 

 

Zkrátka, výlet byl fajn. 

 

Poslední týden v měsíci červnu ţili ţáci olympiádou, herním odpolednem, zakončeným přespáním ve škole 

spojeným se stezkou odvahy. 

Akci hodnotím jako velmi zdařilou díky aktivnímu přístupu našich ţáků, kteří si připravili zábavný, zajímavý i 

poučný program pro své spoluţáky. Třešničkou na dortu bylo i setkání s šesťáky – 100 % účast. Prokop Šindlar 

nezklamal. Společně s asistentkou Bárou Hlásnou pobavil všechny zúčastněné svými kouzelnickými kousky. 

Následující den ráno jsme k překvapení všech zjistili, ţe nám jiţ druhým rokem přes noc rozkvetl i vydal zralé 

plody bonbónovník rokytenský. Děkujeme rodině Rychterových z Borku za báječné hnojivo.  

Vzkaz pro všechny maminky, babičky, pekaře, pekařky VŠECHNY HAMKY MŇAMKY BYLY 

VYNIKAJÍCÍ!! 

 

 Ţáci se, jiţ tradičně, v průběhu školního roku zúčastnili sběru léčivých rostlin a pomerančové kůry. 

Z celkového počtu 47 ţáků se jich zapojilo 39.  

Slavnostní vyhodnocení proběhlo v posledním zářijovém týdnu. Ceny pro nejlepší sběrače získali chlapci 

z 2.ročníku – pomyslné 3. místo získal Ondřej Kaplan (206 bodů z celkových 2544 bodů), 2. místo Aleš Leder 

(234 body), 1. místo Jaroslav Moravec (440 bodů). 

Ke školákům se připojilo i 5 dětí z mateřské školy. Nejúspěšnější z nich byl Jiří Malík, sběrem získal 92 body. 

Kaţdý sběrač byl odměněn dle toho, „jakou troškou do mlýna přispěl“. Mezi ţáky se rozdělily odměny 

v celkové hodnotě 1000,- Kč.  

Všichni si však uvědomili, ţe se spolupodíleli na moţnosti výroby léků pro sebe, své nejbliţší i ostatní lidi, ţe 

jejich snaţení bylo smysluplné.  



 

4. ZÁŘÍ JSME ZAHÁJILI ŠKOLNÍ ROK 2006/2007  

 

Od září 2006 je do MŠ zapsáno 36 dětí, z toho 16 předškoláků. 

 

Třída  Počet dětí/z toho dívek Třídní učitelka 

1. mladší děti 16 / 10 Pí.Jana Bednářová, DiS. 

2. starší děti 20 / 7 Pí. Hana Holubová 

 

 

Do ZŠ nastoupilo 39 ţáků z toho 12 dívek  

 

Třída  Ročníky Počet žáků/z toho dívek Třídní učitelka 

1. I. + III. 4/2  +  4/2 Mgr. Petra Raabová 

2. II. 15/4 Mgr. Olga Brousilová 

3. IV. + V. 7/0  +  9/4 Mgr. Martina Ehlová 

 

 

 

Od poloviny září dojíţdí 15 dětí z MŠ na saunování do H-centra ve Starém Hradišti. Doprovází je pí.uč.Jana 

Bednářová a z rodičů Petra Horynová a Magdalena Ráţková. 

Nepodařilo se nám uspokojit zájem všech rodičů a jejich dětí. Z toho důvodu zopakujeme saunování v jarních 

měsících. 

 

V říjnu se 40 dětí z MŠ a ZŠ potěší pohádkou Pyšná princezna, kterou budou moci zhlédnout ve 

Východočeském divadle v Pardubicích. Velmi si váţíme aktivity rodiče, který celou akci zorganizoval a 

zaplatil dětem vstupenky. 

 

O školních akcích minulých i budoucích se můţete dozvědět i z internetových stránek www.rokytno.cz 

- odkaz Základní škola. 
  
Škola předává zpracované informace, včetně fotodokumentace panu Lukáši Hoškovi, který má webové stránky 

Rokytna na starosti. Věřím, ţe se v brzké době potěšíte obrázky z  rozmanitých akcí ZŠ, MŠ, ŠD – např.: herní 

odpoledne a přespávání ve škole, průřezem aktivit MŠ ve školním roce 2005/2006, atd. 

V kalendáriu jsou postupně zaznamenány všechny důleţité akce školy, např. saunování, divadla, zápis            

do 1.ročníku, atd. 

Z dokumentů si můţete vytisknout Školní zpravodaj na šk.rok 2006/2007 pro rodiče dětí z MŠ a Školní 

zpravodaj na šk.rok 2006/2007 pro rodiče ţáků ZŠ, ve kterých naleznete nejdůleţitější informace o průběhu a 

organizaci daného období. 

 

 

Všem spoluobčanům jménem zaměstnanců školy přeji barevný a voňavý podzim. 

 
                                                                                                                                                        Mgr. Olga Brousilová, ředitelka 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rokytenské noviny vydává v Rokytně  Obec Rokytno,  IČO  274178 ,vychází  jako občasník číslo říjen  2006  vyšlo 16. 10. 2006  

 registrační číslo MK ČR E 11467 

http://www.rokytno.cz/

