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Za období od minulého vydání rokytenských novin  

jednalo  zastupitelstvo   2 x. 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno       

č. 5/2007  ze dne 17.10. 2007 

  
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady       

za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí informaci            

o moţnosti získání dotace na výstavbu druţiny a pověřuje 

radu rozhodnout o zrušení nebo zachování výběrového 

řízení na výstavbu druţiny. 
 

3, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí informaci            

o postupu příprav II.etapy tlakové  kanalizace. 
 

4, Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej  pozemků dle GP 

č.466-348/2007 a to:díl „c“ o výměře  107 m
2
 a díl „k“      

o výměře  39 m
2
,   v obci Rokytno (čp. 27) a k.ú. Rokytno   

za  cenu 35,- Kč/m
2
 .  

    Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.     
Vyvěšeno 27.9.2007                   Sejmuto 16.10.2007.  
 

5, Obecní zastupitelstvo   schvaluje prodej pozemků   a to 

p.p.č. 1123/99 o výměře 136 m
2
 , p.p.č. 1123/100              

o výměře 86 m
2
 a p.p.č. 1123/101 o výměře 133 m

2
 v  obci 

Rokytno a k.ú. Rokytno za  cenu 35 Kč/m
2
. 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.            
Vyvěšeno 27.9.2007          Sejmuto 16.10.2007.  
 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku dle GP 

č.147-2/2007 a to:    p.p.č. 417/10 o výměře 13  m
2
   a 

st.p.č. 84 o výměře 3 m
2
  v obci Rokytno a k.ú. Bohumileč    

za  cenu 35 Kč/m
2
.  

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění 

     Vyvěšeno 7.9.2007          Sejmuto 15.10.2007. 
 

7, Obecní zastupitelstvo mění bod č. 5 usnesení 

zastupitelstva ze dne 2.11.2005 č. 5/2005 a to takto:    

schvaluje prodej pozemku a to  p.p.č. 412/35 v obci 

Rokytno a k.ú. Bohumileč za  cenu 350 Kč/m
2
. 

  Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění     
 Vyvěšeno 18.7.2005   ,         Sejmuto 18.8.2005 
 

8,Obecní zastupitelstvo   schvaluje prodej  pozemků   a to  

p.p.č. 1123/82 o výměře 111 m
2
 , p.p.č. 1123/123              

o výměře 667 m
2
 , p.p.č. 1123/146 o výměře 93 m

2
 v obci 

Rokytno a k.ú. Rokytno za  cenu 500,- Kč/ m
2
. 

 Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění         
Vyvěšeno 7.9.2007          Sejmuto 15.10.2007.  
 

9, Obecní zastupitelstvo schvaluje podepsat  členskou 

přihlášku do -„Sdruţení místních samospráv ČR, o.s.“ 
 

10, a,Obecní zastupitelstvo jmenuje inventarizační komise 

k inventarizaci majetku obce Rokytno provedené k 30.11. 

2007  a 31.12.2007. Viz. příloha .  

      b, Obecní zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor        

– k výkonu veřejnosprávních kontrol 
 

11, Obecní zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového 

řízení na pořizovatele nového územního plánu. Budou 

obeslány :  

Ing. arch. Pavel Mudruňka, Atelier AURUM s.r.o, 

Projektový ateliér REGIO, A-Projekt, ARCHIKO  
 

12, Obecní zastupitelstvo   schvaluje přípravu pozemků 

parc. čísel 156/7 , 265/4, 127/32, 127/60 a 154/1 v obci a 

k.ú. Rokytno tak , aby vyhovovaly výstavbě RD. 

(zhotovení geometrického plánu)  
 

13, Obecní zastupitelstvo pověřuje radu projednáním 

případných ţádostí o výjimky z provozu na místních  

komunikacích.  
 

14, Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu  jednáním       

na SÚS Pardubice o moţnosti zřízení přechodu pro chodce 

v prostoru u prodejny Jednoty. 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno       

č. 6/2007  ze dne 12.12. 2007 
 

 

1,  Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady     

za poslední období.    
 

2, Obecní   zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové 

provizorium na rok 2008: 

Příjmy : 8.211.000,- Kč  .   Výdaje : 8.211.000,- Kč      

    Příjmy celkem po financování: 8.351.000,- Kč   

    Výdaje celkem po financování: 8.351.000,- Kč  
 

3,Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou změnu      

k 12.12.2007: 

  Příjmy: 33.166.200,- Kč            Výdaje:33.166.200,- Kč      

    Dále zastupitelstvo pověřuje  účetní obce Rokytno paní 

Marcelu Kamenickou provedením   případné rozpočtové 

změny  v  závislosti na přijatých dotacích a darech            

do 31.12.2006.  
 

4, Obecní zastupitelstvo souhlasí: 

 a, s prodejem STL plynovodu PE D 63 v délce 130,3 m,    

5 ks přípojek v celkové délce 16,5 m v obci Rokytno-

Zástava , k.ú. Bohumileč   za cenu 119.000,- Kč  

společnosti VČP Net s.r.o. Hradec Králové, Praţská třída 

485, IČO 27495949 . 

b,  se zřízením věcného břemene na pozemky parc.čísel. 

412/28 a 412/8 v k.ú. Bohumileč (Zástava) pro společnost 

VČP Net s.r.o. Hradec Králové, Praţská třída 485, IČO 

27495949 
 

5,Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej  pozemků dle GP 

č.462-176/2007 a to:pozemek p.č.1468/3 o výměře  96 m
2
,   

v obci Rokytno  a k.ú. Rokytno  za  cenu 35,- Kč/ m
2
 .  

   Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.   
     Vyvěšeno 5.11.2007                   Sejmuto 10.12.2007.  
 

 

  O  čem se jednalo 



6, Obecní zastupitelstvo   schvaluje prodej pozemku p.p.č. 

1123/216 o výměře 128 m
2
 v   obci Rokytno a k.ú. 

Rokytno za  cenu 35 Kč /m
2
. 

   Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.   
     Vyvěšeno 5.11.2007          Sejmuto 10.12.2007.  

 

7,Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej  pozemků dle GP 

č.465-1229/2007 a to:díl „a“ o výměře 75 m
2
 , díl „d“       

o výměře 140 m
2
 , pozemek parc.č. 1509 o výměře 47 m

2
 a 

stavební pozemek parc.č. 100/2  o výměře 15 m
2
   v obci 

Rokytno a k.ú. Rokytno  za  cenu 35, Kč/ m
2
 .      

   Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.   
     Vyvěšeno 5.11.2007                   Sejmuto 10.12.2007.  
 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku dle GP 

č.465-1229/2007 a to:pozemek p.č.1510 o výměře 20 m
2
 ,  

pozemek stavební parcely p.č.114/2 o výměře 97 m
2
 , 

pozemek parc.č. 127/95 o výměře 113 m
2
 , v obci Rokytno 

a k.ú. Rokytno za  cenu 35 Kč/ m
2
.  

   Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.v pl.znění.  

     Vyvěšeno 5.11.2007          Sejmuto 10.12.2007. 
 

9, Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

a,úpravu soc.zařízení v hospodě v Bohumilči dle zápisu 

KHS Pardubického kraje ze dne 21.11.2007     
 

b,úpravu soc.zařízení v hospodě U Pitrů v  Rokytně        

dle zápisu KHS Pardubického kraje ze dne    4.12.2007     
  

10, Obecní zastupitelstvo   schvaluje:  

     a,  Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2007, kterou se 

mění  obecně  závazná vyhláška obce   Rokytno   č.3/2005            

     b, poplatek za odpad pro rok 2008 je stanoven ve výši 

350,- Kč za občana.   
 

11, Obecní zastupitelstvo   schvaluje  stočné na rok 2008  

ve výši 12,- Kč/m3 . Poplatek bude uplatňován na  občana 

dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.  
 

12, Obecní zastupitelstvo   schvaluje poskytnout městu 

Dašice   zúčtovatelnou  zálohu  ve výši   79.400,-   Kč           

na finanční krytí pro  rozšíření sluţeb obecní policie 

v rámci Svazku obcí  Loučná.  
 

13, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí veřejnoprávní 

kontroly: 

       a, Základní školy a mateřské školy Rokytno , okres    

              Pardubice 

       b, Fotbalového klubu Čemus Rokytno 

       c, HC Rokytno 
 

14, Obecní zastupitelstvo   bere na vědomí dohodu            

o výměně bytu č.2 a č.3  v čp. 73.  
     

15, Obecní zastupitelstvo   schvaluje odměny 

neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům       

výborů a komise pro rok 2008 dle nařízení vlády 

č.37/2003 Sb. Viz. příloha. 
 

 

 

 

 

 

 
Jak jsme Vás informovali jiţ dříve, do 30.11.2007 byl 

zkušební provoz čistírny odpadních vod.                  

Do tohoto termínu musela být provedena kolaudace a 

vydané rozhodnutí o trvalém uţívání s nabytím právní 

moci. Všechny tyto termíny byly dodrţeny, takţe 

proběhlo závěrečné vyhodnocení, které bylo odesláno 

na Ministerstvo ţivotního prostředí.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe v roce 2008 jiţ bude 

vybíráno stočné od těch, kteří mají moţnost se 

připojit a měli by být jiţ připojeni. Po sumarizaci 

nákladů na provoz kanalizace a čistírny odpadních 

vod jsme se dopracovali k částce 12 Kč za m
3
.  

Vzhledem k tomu, ţe obec není správcem vodovodů  

bude poplatek uplatňován ve smyslu vyhlášky číslo 

428/2001 Sb.. Na základě této vyhlášky je stanovena 

spotřeba vody ve výši  40 m
3
  na občana a rok. 

Vynásobením tedy dostaneme částku 480 Kč            

za osobu a rok.        

Kaţdá domácnost, kde je umístěna čerpací jímka,  

obdrţí začátkem roku 2008 smlouvu, kde bude 

uvedeno jakým způsobem se poplatek bude platit. 

Poplatek je za kaţdou osobu, která v domácnosti 

bydlí i bez trvalého pobytu.  

Co se týká druhé etapy výstavby kanalizace, je 

připravena nová ţádost o dotaci  na Ministerstvo 

zemědělství. Doufáme, ţe rok 2008 bude jiţ úspěšný 

a ţádost bude kladně vyřízena, abychom během dvou 

let mohli dokončit druhou etapu, coţ je zbytek 

Rokytna.  
 
 

 

 

 

Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, 

 za každého dalšího 80 Kč. 

 

Poplatek se platí i za štěně od stáří tří měsíců (platí 

se za zbývající poměrnou část roku). 

 

Poplatek za psa lze zaplatit stejně, jako poplatek za 

odpad /při převodu na účet uveďte variabilní 

symbol – číslo domu/ ,     

             a  je  splatný   do 31. 3. 2008. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jak jsme třídili odpady   říjen 2006 – září 2007 
   

 
 

Druh  odpadu 
 

Množství  odpadu 
 

Plasty 
 

6,410  t 
 

Sklo 
 

9,490 t 
 

Kovy 
 

4,850  t 
 

Papír 
 

3,740  t 
 

TKO 
 

60,760  t 
 

Děkujeme všem, kteří poctivě třídí odpad. 
Máme však stále velké rezervy ve zmenšování 
objemů vytříděných odpadů. Jsou to především 
nesešlápnuté PET lahve. Dále pak v kontejneru     
na papír jsou prázdné krabice, které stačí 
roztrhnout, abychom zbytečně nevyváželi 
vzduch. Musíme si uvědomit, že vývoz každého 
kontejneru platíme a tyto platby zpětně jsou 
započítány do poplatku za odpady. Pokud 
budeme chtít udržet poplatek na rozumné výši, 
musíme se všichni chovat zodpovědně a 
zbytečně nesnižovat objem odpadových 
kontejnerů (plasty, papír). U kontejnerů, prosíme 
udržujte pořádek, protože to je vizitka celé obce 
nikoli obecního úřadu.  Poslední upozornění: 
okna z  automobilů a drátěná skla nepatří           
do kontejneru na sklo.     
    

Skutečnost  příjmů a výdajů 

na likvidaci odpadů  za rok 2007  

k  15. 12. 2007 
 

 

Příjmy   Výdaje    

 
 
 

Od občanů 

 

271.655 Kč 
Netříděné 

odpady 

 

210.362 Kč 

 
 

EKOKOM 79.835 Kč  Tříděné odpady 128.801 Kč 

 

Ostatní   

 
 
 

10.450 Kč 
Nebezpečný 

odpad 

 

 

10.099 Kč 

 

    

 
 

Celkem 
 

361.940 Kč 

 
 

Celkem 
 

349.262  Kč 

 

 

 

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů  pro rok 2008 

bude  stejný  jako  v  roce 2007   tedy   

                                                     350 Kč  za  občana.  
 

Poplatek se skládá : 

a,  z částky  100  Kč za kalendářní rok za tříděný 

odpad  

b, z částky  250 Kč za kalendářní rok za netříděný 

komunální odpad. Tato částka je stanovena podle 

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr 

a svoz netříděného komunálního odpadu.  
 

 Splatný  je  do  31.  3.  2008 . 
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
 
1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu          

v  Rokytně   ( po, út, čt,  do  15.30 hod, 
                           st  do 17 hod. a pá do 11 hodin)                                                                  
 

2. příkazem k úhradě 
 

3. poštovní poukázkou typu A                                     
(  hotovost  – účet ) 

 

 

Majitelem  účtu je  Obec Rokytno. 

 

Účet je  vedený u České spořitelny v Pardubicích  

 

Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 

 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol 
uvést číslo popisné  domu. 
 

Harmonogram 

svozů   popeln ic   v  roce  2008  
 

svozovým   dnem    je    pondělí 
 

 

měsíc den 

  leden 14,   28 

  únor 11,   25 

  březen         10,   24   

  duben    7,   21      

  květen           5,   19      

  červen 2,   16,   30 

  červenec  14,  28 

  srpen  11,  25 

  září     8,  22   

  říjen            6,  20 

  listopad     3,  17 

  prosinec 1,   15,   29    



 

Z evidence obyvatel 
 
Obec Rokytno měla k 10.12.2007    783  obyvatel 
přihlášených k trvalému pobytu. 

Obyvatelé obce Rokytno k 10.12. 2007 

      

  

do              
6 let 

do            
18 let 

18 -60           
let 

60 a          
více let 

celkem 

Rokytno  41  74 379 108 602 
z toho 
 muži / ženy 

25 /16 33/ 41 200/179 46/ 62 304/298 

Bohumileč 12  11 70 23 116 
z toho 
 muži / ženy 

6 / 6 6 /  5 41 / 29 8 / 15 61 / 55 

Drahoš  1 5 20 6 32 
z toho 
 muži / ženy 

1 / 0 2 / 3 12 / 8 2 / 4 17 / 15 

Zástava 6  7 19 2 34 
z toho 
 muži / ženy 

3 / 3 3 / 4 10 / 9 1 / 1 17 / 17 

celkem 60 97 488 139 784 
 

     
 

 

 

 

 

 

V letošním roce  
                        se narodili  

                                                           
Sylvie Netíková          Rokytno 
Jan Bulva                  Bohumileč 
Linda Kadavá           Bohumileč 
Michal Vajs               Bohumileč 
Aleš Doskočil             Rokytno 
Tomáš Sháněl            Rokytno    
Tobias Nimrichtr        Rokytno  
Jan  Doležal               Rokytno  
 

Touto  cestou  jim přejeme  hodně zdraví 
a štěstí  v jejich životě 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

       Věkový průměr je  
 

                                  v Rokytně 37,5 roku 
                                  v Bohumilči 39,7 roku 
                                  v Drahoši  38,3 roku 
                                  v Zástavě  28,2 roku 
  

        Nejstaršímu občanovi  je 
 

                                            v Rokytně 89 roků 
                                            v Bohumilči 94 roků 
                                            v Drahoši  86 roků 
                                            v Zástavě  78 roků 

 
      V roce 2007  se 
 

         -    do obce přistěhovalo  27 obyvatel 
                           odstěhovalo  13 obyvatel 

- narodilo 8 dětí 
-    zemřelo  6 obyvatel                          

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                              zemřeli  

 
 
                             Marie Křížková               Rokytno 
                             Stanislav Mareš             Bohumileč 
                             Emilie Lanová                Rokytno 
                             Miroslav Boukal             Rokytno 
                             Marie Vostřelová           Rokytno 
                             Jaroslav Čapek             Rokytno 
 

                 
                          Vzpomínáme     
                                                        

 

 



 
    

Kontaktní informace  
 
Jelikož jsme zjistili, že ne každý zná kontakty na 
Obecní úřad , proto je připomínáme.  
 
Kontaktní informace: 

  

 OBEC ROKYTNO  
 Tel.:  466 989 128  
 Email: urad@rokytno.cz  

            Web: http://www.rokytno.cz 

               Na webu jsou i  nové krátké zprávy  
                                              – obecní úřad   - aktuality  

 
Obecní úřad 
 

    úřední hodiny 

Pondělí 7 - 12 13 - 16 

Úterý 7 - 12 13 - 15:30 

Středa 7 - 12 13 - 17 

Čtvrtek 9 - 12 13 - 15:30 

Pátek 7 - 11 
 

 
Obecní knihovna Rokytno  
 

Úterý      15 – 18 hodin 
 

 
Ordinace Mudr.Škoda 
v budově obecního úřadu v Rokytně 
 

Čtvrtek 8 – 12 hodin  
 

 
 
 

V letošním roce jsme uskutečnili 5 akcí. 
 

Velikonoční veselí 
 

V neděli 1.4.2007 jsme se sešli  v Hospodě u Pitrů, 

abychom si společně uţili velikonoční čas. Sál jsme 

vyzdobili velikonoční tématikou  i  kaţdý stůl zdobila 

jarní travička se zápichy.   

Ve 14 hodin nám předvedli svůj um školáčci ze ZŠ 

Rokytno.  Také jsme se potěšili výstavou krásných 

obrázků, které namalovaly děti ze základní a mateřské 

školy. 

Poté  se děti daly do vyrábění pro šikovné ruce a 

dospěláci si mohli v klidu a pohodě vypít kávičku, či 

něco ostřejšího, a nebo vyrábět s dětmi. Barvili jsme 

vajíčka, zdobili perníčky, vyráběli z kartonů kuřátka, 

zápichy a z těstovin jsme vyráběli rámečky               

na obrázky. 

Děti byly moc šikovné a hrdě si domů odnášely své 

výrobky. 

Poděkování za tuto akci patří: OÚ Rokytno, ZŠ 

Rokytno,p.Zajícové, p.Zbudilové H., p.Dědkové I., 

p.Blaţkové, sl.Zajícové,manţelům Hubačovým a p. 

Léderovi za zapůjčení sálu. 
 

Dětský den 
 

Poslední červnovou sobotu 30.6.2007 jsme se sešli 

v prostorách u kachňárny, abychom si uţili dětský 

den. 

Děti procházely pohádkovou loukou mezi 12 

pohádkovými postavami. 

U bílé paní plnily úkol nesení ořechu na lţíci, u lesní 

víly skládaly co k sobě patří, u Červené karkulky šly 

po tištěných tlapkách do cíle, u pana krále si kaţdý 

podle svého vybral a vymaloval masku, u víly 

Amálky chodily s knihou na hlavě, u piráta skákaly 

v pytlích, u jeţibaby musely uhádnout hádanku, 

kterou si samy vylosovaly, u myslivce vytahovaly 

prstýnek ze skleničky, aniţ by se dotkly okraje, u 

vodníka se rybařilo, u Sněhurky bylo  tajemství zašité 

v pytlíčku, u Rumcajse skládaly puzzle, u hejkala se 

trefovala myší díra oříškem a u Pipi Dlouhé punčochy 

se házely krouţky na cíl.  

Po kaţdém úspěšně splněném úkolu si kaţdý vybral 

cenu, která se mu nejvíce líbila. 

Po ukončení pohádkové louky se jiţ tradičně jela      

na našem Rokytenském rybníku neckyjáda. 

Posádky, které se umístily na prvních třech místech, 

obdrţely cenu a i ti, kteří se umístili na stupínku 

niţším, dostali cenu útěchy. Také jsme udělili cenu za 

nejoriginálnější plavidlo. 
 

Poděkování za tuto akci patří: OÚ Rokytno,Mysliveckému 

sdruţení Rokytno, Sdruţení dobrovolných hasičů, 

p.Kamenické, p.Zajícové, p. Zajícovi, p. Blaţkové,          

sl. Novákové, sl.Zajícové, p. starostovi Kubizňákovi,       

p. Riegrovi, p. Vápeníkové, p. Filoušové, p. Hronkovi,     

p. Fouskovi, sl. Filípkové, p. Filoušovi, p. Riegerovi,        

p. Dědkové I. 

 

Drakiáda 
Poslední den podzimních prázdnin v neděli 

28.10.2007 jsme se sešli ve 14 hodin v prostorách      

u Kachňárny. 

I kdyţ nám počasí nepřálo a vítr ani nefoukl, tak se 

děti a i někteří tatínkové tak usilovně snaţili, ţe nám 

ti draci opravdu lítali na obloze. 

Kdyţ uţ jsme byli unaveni během, tak bylo 

připraveno pár soutěţí. Děti chodily po laně se 

mailto:urad@rokytno.cz


zavázanýma očima, jezdily slalom na koloběţkách a 

chodily do cíle po tištěných ťapkách, 

Také jsme se mohli zdarma svézt na koni. I ohřátí      

u ohýnku s opečeným buřtíkem se nám líbilo. 

Byla i moţnost se ukrýt do vytopené kachňárny a tam 

si vyrobit papírového draka, kterého jsme hned 

umístili na výstavu. Děti si mohly koupit teplý čaj, 

limonádu, dospělí kávu nebo grog. 

Také nás navštívila paní meluzína a rozdala dětem   

za celoodpolední snaţení sladkosti. 

Na závěr jsme vyhodnotili  první 3 nejhezčí vyrobené 

draky a také se hodnotil nejlepší letec. 
 

Poděkování za tuto akci patří:OÚ Rokytno, Mysliveckému 

sdruţení Rokytno, p.Kamenické, sl. Filípkové,                  

p. Schánělové R., p. Dědkové I., p.Vrbatové, sl.Vrbatové, 

sl. Nikolajevové, p. Hoškové, p. Březinové, SÚS, 

p.Zajícové, sl. Zajícové, p. Zajícovi 
 

Fotky budou umístěny na internetových stránkách 

Rokytna. 
 

Rokytenský lampioňák 
 

V sobotu 10.11.2007 jsme se setkali u akce 

rokytenský lampioňák zakončený diskotékou pro děti. 

Sraz byl v 17 hodin u hospody u Pitrů, odkud jsme 

vyrazili s rozsvícenými lampiony na okruh po vesnici. 

Protoţe bylo hodně malých dětí a byla velká zima, 

okruh jsme znatelně zkrátili jen po návsi se zastávkou 

u pana starosty, kterého jsme tímto pozdravili a 

ubírali se zpět k vyhřátému sálu v hostinci. 

Děti měly za úkol donést vydlabanou dýni, nebo 

strašidýlko z přírodnin. 

Pak jsme se pobavili dětskou diskotékou. 

Na závěr děti dostaly kaţdý cenu za účast 

v lampiónovém průvodu a ten, kdo přinesl výrobek, 

dostal i strašidýlkovou cenu za dýni (strašidýlko) a 

nějakou tu sladkost. 
 

Poděkování za tuto akci patří: OÚ Rokytno, p. Kamenické, 

p. Lederovi, p. Schánělové R., za hudbu sl.Trnková M. 

s přítelem. 

Fotky budou zveřejněny na internetových stránkách 

Rokytna. 
 

Mikulášská nadílka 
 

V neděli dne 2.12.2007 se konala od 14 hodin 

mikulášská nadílka. 

Opět jsme se ponořili do krásných  vánočních tónů a 

básniček v podání ţáků základní školy a tentokrát i 

mateřské školy. Vystoupení se jim moc povedlo. 

Dále následovalo naše tradiční vyrábění. Tentokrát si 

děti mohly upéct své cukroví, ozdobit perníčky, 

vyrobit svícen,z modelářské hlíny vytvořit vánoční 

ozdůbku, z papíru Jeţíška nebo sněhové vločky, 

z ořechů ozdoby na stromeček a také jsme 

vlastnoručně vytvářeli svíčky z včelího vosku. 

V 16 hodin nás přišel postrašit čert a vzal sebou i 

hodného Mikuláše a krásného, hodného anděla. 

Všechny děti asi byly hodné, protoţe kaţdý dostal 

nadílku. 
 

Poděkování za tuto akci patří:OÚ Rokytno, Základní a 

Mateřské škole Rokytno, p. Lederovi, p.Kamenické, 

p.Zajícové, p.Schánělové R., sl. Nikolajevové, manţelům 

Hubačovým, manţelům Gregorovým, p. Budilové, p. 

Dědkové I., p.Netíkové, p. Ráţkové. p.Blaţkové, 

p.Rádlovi, sl. Trnkové Z., sl. Trnkové M. s přítelem. 

Fotky budou uveřejněny na internetových stránkách 

Rokytna. 

 

Mockrát děkuji za podporu Obecnímu úřadu a  všem, 

kteří mi pomáhali při těchto akcích . Těším se na další 

spolupráci v příštím roce. 
 

Všem občanům Rokytna přeji krásné a pohodové 

vánoce plné úsměvů a klidu. 

                                                   Kateřina Komárková 

 

 

Předpokládané akce na rok 2008 
 

LEDEN                        bruslení,  stavění sněhuláků  

ÚNOR                          keramická dílna 

BŘEZEN                     Velikonoční veselí, 

                                     dětský maškarní ples 

DUBEN                       čarodějnický rej 

KVĚTEN                     cyklovýlet, aranţování 

ČERVEN                     dětský den, výlet pro ţeny 

ČERVENEC,SRPEN  stanování u rybníka,  

                                     tábor rodiče a děti 

ZÁŘÍ                            výtvarná dílna pletení z pedigu 

                                     tvoření kornoutů pro prvňáčky 

ŘÍJEN                          drakiáda, divadélko 

LISTOPAD                  keramika, lampionový průvod 

PROSINEC                 mikulášská nadílka, aranţování 

 

Další moţné akce 
 

Víkendové cvičení pro ţeny v Havlíčkově Brodu 

Výlet pro děti Praha 

Výlet pro děti vlakem 

 

Akce budou přesně naplánovány dle schváleného 

rozpočtu na rok 2008 a podle zájmu občanů. 

 

Případné dotazy na rokytno.komarek@seznam.cz 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Váţení spoluobčané,  

  opět za Vámi přicházím, v čase vánočním,                

s několika souhrnnými zprávami o dění v Bohumilči. 

V jarních měsících roku 2007 proběhla v bývalé 

kovárně (klubovně) jiţ předem ohlašovaná akce - 

zřízení vodovodní přípojky, WC, kuchyňského koutu 

a rekonstrukce krbu. Její výsledek jste si  mohli 

prohlédnout jiţ při pálení čarodějnic, či později        

na dětském dnu. Chtěla bych touto cestou ještě 

jednou poděkovat OÚ Rokytno za podporu a hlavně 

všem, těm kdo dobrovolně věnovali čas několika 

víkendů a se zápalem dotáhli celou akci do zdárného 

konce. 

Tradiční Dětský den v Bohumilči jsme v letošním 

roce po kolektivní domluvě netradičně přesunuli      

na hřiště v obci. Počasí se umoudřilo, a tak nám 

dospělákům a hlavně dětem, nestálo nic v cestě, uţít 

si svůj den. Hrály se hry (dospěláci vydrţeli aţ        

do tmy, i kdyţ se to neobešlo bez bolestivých 

následků), točila se malinovka, pekly se buřtíky          

- co víc dodat?!  Díky všem za pomoc. 

Od letních prázdnin máme v našem pohostinství 

novou "paní hospodskou", která  připravila v létě 

několik úspěšných grilovacích posezení a o dalších    

v  roce 2008 budete opět předem informováni 

z obecního rozhlasu. 

Letošní Mikulášskou nadílku jsme  (vzhledem            

k vysoké nemocnosti dětí ) spojili s obcí Rokytno. 

Neţ došlo na zlobivce a první slzičky, uţily se děti 

príma tvořivé odpoledne. A tak si kromě nadílky     

od Mikuláše odnesly např. i vlastnoručně vyrobené 

svíčky, keramické ozdůbky, nazdobené perníčky či  

voňavé cukroví. 
 

         Přeji Vám klidné proţití Vánoc  a šťastný vstup 

do roku 2008. 
                                                          Magdalena Ráţková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncem června letošního roku jsme obdrţeli dopis 

z dotazem na našeho rodáka Lubomíra Svátka.  

Znění celého dopisu: 
 

Váţení, 

v letech 1946 aţ 1948 byl velitelem jednoho 

leteckého útvaru v Přerově zahraniční letec 

plk let Lubomír Svátek, rodák z Rokytna. 

Naše odbočka Svazu letců ČR se ve vztahu   

k našim zahraničním letcům řídí zásadou 

"Nikdo nebude zapomenut“. Jeho památku si 

chceme připomenout v souvislosti s výročím 

jeho tragické smrti. 
 

Napište nám, prosím, jak si památku tohoto 

významného letce připomíná jeho rodná obec 

/pamětní deska, jméno na pomníku a pod./  

Na Vaší webové stránce jsem ţádnou zmínku o 

plk Svátkovi nenašel. 

  Děkuji předem za ochotu, budu vděčný za 

jakoukoliv zprávu k danému tématu. 
 

 

za: výbor odbočky 22 SL  ČR v Přerově 

         Josef Voltr 

 

Jelikoţ nikdo z nás nevěděl o koho se jedná , poţádali 

jsme o spolupráci okresní archív Pardubice a výsledek 

jejich pátrání byl následující: 

 
 Váţený pane starosto, 

na základě Vaší ţádosti jsme pátrali      

ve fondu Národní škola Rokytno, kde jsme   

v knize č. 16 (Dl) Matrika dětí (1912-1960) 

zjistili informaci, ţe Lubomír (uveden téţ 

jako Luboš) Svátek, * 29.3.1906, bydlištěm 

v Rokytně č. p. 73, začal navštěvovat 

Obecnou školu v Rokytně 1. 9. 1912. 

Docházku zde ukončil 28. 6. 1917 a poté 

nastoupil na Vyšší státní reá1ku           

v Pardubicích, kde absolvoval školní rok 

1917-18, I. b třídu. Na vlastní ţádost    

ze školy vystoupil, odchod je datován      

k 28. 6. 1918 (viz fond Reálné gymnázium 

Pardubice, kn. č. 89). Ve studiu pokračoval 

na Vyšší reálce v Písku. 

Další dotaz se týkal jeho otce, Jana 

Svátka, bydlištěm v Rokytně č. p. 73.     

Ve fondu Okresní školní výbor Pardubice,   

v kt. č. 62 jsme nahlédli do osobního spisu 

Jana Svátka. Je zde uvedeno, ţe působil 

jako definitivní řídící učitel na Obecné 
škole v Rokytně. Učil celkem 35 let, 

penzionován byl v únoru 1919 (ve věku přes 

60 let), zemřel 5. 4. 1924. Ze spisu také 

vyplývá, ţe se rodina přestěhovala do 

Písku, č. p. 853 (zřejmě rodina- musela 

uvolnit byt pro dalšího nástupce           

po  penzionování pana ředitele Svátka ).      



Ve Fondu Okresního úřadu Pardubice, Sčítání 

lidu z r. 1921, obec Rokytno je jiţ v roce 

1921 v č.p. 73 v učitelském bytě zapsán 

jiný řídící učitel. 

S pozdravem                                                                                                    
                        MGr. Jana Poddaná, Ph.D. 
                              Ředitelka SOkA Pardubice 

 

 

Po čilé korespondenci s panem Voltrem , jsme dostali 

dopis s ţivotopisem Lubomíra Svátka, který rovněţ 

v celém znění uvádíme: 
    

                           

Svátek Lubomír,  

nar. 29.3.1906, Rokytno,  

zemřel 27.3.1958, Ostrava, 

v Anglii byl registrován:  

RAF 82641, 

let. odbornost navigátor,  

brit.hodnost F/Lt,  

čs.hodnost. mjr 

 

Maturoval na reálce v Písku v r. 1925, 

přihlásil se k dobrovolnému odvodu, 

absolvoval Školu důstojníků 

protiletadlového dělostřelectva v záloze. 

Potom se  přihlásil ke studiu  na Vojenské  

akademii v Hranicích, kterou absolvoval    

v r. 1928, vyřazen v hodnosti poručík.     

V roce 1929  absolvoval aplikační kurs, 

slouţil u dělostřelectva.  K jeho prvnímu 

kontaktu s letectvem došlo   v roce 1932    

v kursu leteckých pozorovatelů v Leteckém 

učilišti v Prostějově, později uţ          

u leteckého útvaru absolvoval i kurs létání 

v noci. U letectva slouţil u Leteckého 

pluku 3, „gen. M.R. Štefánika", který měl 

velitelství v Piešťanech a letky po celém 

Slovensku, ve Vajnorech, Nitře, Ţilině, 

Zvolenu, Spišské Nové Vsi. Zde, u 

pozorovací letky 12 slouţil kpt. Lubomír 

Svátek, a v době podzimní mobilizace      

od 24.září do 15.12.1938, letce velel. 

Jak pokračoval v hodnostech: 1928 poručík 

dělostřelectva, 1932 nadporučík 

dělostřelectva, 1937 kapitán letectva.    

Za války a po válce; štábní kapitán 

letectva 83.1941, major letectva 28.10. 

1943, podplukovník letectva 1.8.1945, 

plukovník letectva 1.4.1946 

Po německé okupaci 1939 a demobilizaci 

československé armády pracoval krátký čas 

jako úředník v pojišťovně. Z Protektorátu 

odešel 23. února 1940, na čs. Konzulátě       

v Bělehradě se hlásil8.dubna 1940. Byl 

převezen lodním transportem z Beyrouthu    

do francouzské Marseile, kde byl          

na čs.konzulátě odveden do čs. armády a 

přidělen do letecké skupiny v Agde.        

Ve Francii nebyl přecvičován, bojů se 

nezúčastnil. Z Francie odjel 24. června 

1940 lodí do britského Liverpoolu  kde 

přistál 7.července 1940. Do britského 

letectva RAF , přesně jeho Dobrovolnické 

zálohy V.R.) byl přijat 2.srpna 1940       

v hodnosti Pilot Officer P/O, odpovídá čs. 

Hodnosti poručík. 

Byl zařazen do druhé výcvikové skupiny, 

její výcvik v letecké odbornosti“navigátor“ 

proběhl  na letounech  Wellington od 

24.září do 15.října 1940 a Lubomír Svátek 

byl zařazen do osádky Sgt Šedivého 311. čs. 

Bombardovací peruti. V operační činnosti 

byl od 1.prosince  1940 do 1.května 1942, 

podle záznamů provedl 24 operačních letů.  

V té době vykonával i jiné funkce neţ     

na palubě letounu, krátce (dva měsíce) 

velel výcvikové letce čs.bomb.peruti.   

Potom nalezl uplatnění v různých štábních 

funkcích ve svém oboru, včetně funkce     

na Inspektorátu čs.letectva v Londýně. 

 Po válce působil při demobilizaci čs. 

zahraničních letců a u Hlavního štábu 

velitelství letectva jako osobní referent. 

Od 1.září 1946 velel Leteckému pluku 43 

v Přerově, ve funkci byl potvrzen  ku dni 

l.října 1946 Osobním věstníkem Č. 80/1946. 

Dnem 15.dubna 1947 byl jmenován velitelem 

posádky Přerov. 
 

Po Únoru 1948 mu byla dnem 14.března 

udělena „zvláštní dovolená“ do 31.května 

1948,  „dovolená s čekaným“ od l.června 

1948 do 30.dubna 1949 a dnem l.května 1949 

byl poslán do výsluţby. ( Rozkaz velitele 

III.sboru gen. Budína) 

Lubomír Svátek to nedovedl pochopit. Stal 

se přes noc nepřítelem své vlasti a podle 

toho s ním bylo všude nakládáno. Pracovní 

příleţitost našel aţ po dlouhé době,      

na Kruţberské přehradě jako dělník.  

Nejhorší od samého začátku pro něj  byla 

neustálá předvolávání ke zcela zbytečným 

výslechům, jeho sledování včetně rodiny a 

zastrašování orgány StB a jejími pomocníky. 

Byl nervově oslabován tak, aţ nakonec 

podlehl a v rozhořčení na krutým a 

nespravedlivým údělem se odhodlal 

k tragickému činu. Dva dny  před svými 52. 

narozeninami ukončil svůj ţivot skokem 

z okna svého bydliště. 

Vyznamenání: 

Čs.medaile „Za chrabrost“ 28.3.1941 

Čs.válečný kříţ 1939,2x,25.4.1941,25.7.1941  

Čs.medaile "Za zásluhy" 

STAR 1939-1943 

2 velitelské pochvaly 
 

Podle fondu VÚA Praha pro Obecní úřad Rokytno  

                   zpracoval Josef Voltr, Přerov 

 

 

To jsou prozatím veškeré informace, které se nám 

podařilo získat o našem rodákovi  Lubomiru 

Svátkovi. 

 

 



 

 

 

 

( Tyto příspěvky nejsou upravovány) 

 

 

Klub důchodců Rokytno 

 

Váţení dříve narození, 

 

dovolte, abych závěrem roku Vám všem popřál 

uspokojivé zdraví (dvaadvacet uţ nám nebude), duševní 

pohodu a sílu přijímat události příští  a čestně se 

vyrovnávat s nimi. Nic jiného nám nezbývá. V naší 

krásné obci se dá rozumně ţít,   a kdyţ říkám "krásně", 

věřte mi, mohu srovnávat. Dodal bych i pohodově. Vše 

nezbytné a potřebné máme na dosah, a do obou 

krajských měst nedaleko. Vaţme si toho a dle moţností 

a síly zvelebujme nejbliţší naše okolí. Několik slov     

ke klubu důchodců při Svazu důchodců ČR. V naší 

organizaci je nás kolem třiceti členů a ubýváme.  Je to 

asi pětina všech občanů v důchodovém věku. Pokládal 

bych za rozumné, aby se přihlásili další a posílili naše 

řady. Víc hlav, víc námětů a nápadů pro další činnost. 

Je pravděpodobné, ţe si musíme vystačit sami se sebou. 

Získat někoho mimo pro nějakou akci se jeví čím dál 

obtíţnější. Současná honba za penězi nesvědčí příliš 

sociálnímu  soucítění, coţ je málo pochopitelné - 

všichni budou přeci jednou staří. Věřím však                 

v myšlenkové bohatství dříve narozených a právě o to 

se můţeme vzájemně podělit při setkáních a to je jeden 

z mnoha důvodů proč se do Klubu důchodců přihlásit. 

Dále se dovědět o seniorských aktivitách jinde neţ 

doma, o moţnostech rekreačních pobytů i zájezdech a 

to nejen těch našich. Poznávání jiného, to by měl být 

ten hlavní motiv. V současné informační   inflaci    

z médií, procházka parkem či lesem je nedocenitelný 

balzám na duši a rozhovor s člověkem stejné letory 

ničím nenahradíš. To je hlavní smysl činnosti většiny 

seniorských organizací. 

K hlavnímu mottu : aby člověk nikdy nebyl sám a 

dodávám za důstojné doţití za práci, kterou vykonal. Ne 

vţdy byla zaplacena dostatečně penězi, jak by se 

patřilo. I penze a důchody nejsou horentní a srovnatelné 

na západ od nás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Velice vtipně to vyjádřila anonymní seniorka                

ve Zpravodaji ve verších, cituji: 

 

"Ctihodné stařenky, velební kmeti, 

je na nás vidět, jak ten čas letí. 

Jen ať si letí, jen ať si kluše 

ač těl zchátralá mladé jsme duše. 

Za námi vidět jsou vnuci a děti, 

vlas máme stříbrný a zuby třetí, 

neduhů haldu, tvář samou faldu. 

Nohy nám šmajdají, ruce se třesou... 

Jen ať si šmajdají,jen kdyţ nás nesou. 

Úspěch a peníze, dnes je vše rovno 

kdyţ nejde o ţivot, tak jde o ... 

. .. úplnou banalitu 

 

Přeji štěstí a pohodu v novém roce uţ 2008. 

                                      František Zajíc 

 

 

 

 

 

 

 

 
V letošním roce do fondu knihovny přibylo  
dalších 32 knih. Čtenáři mají také k dispozici 6 
titulů časopisů( Praktická žena, ABC, Instinkt , 
Zahrádkář, 100 + 1 , Senior revue )  
V létě Obecní úřad zakoupil pro potřeby 
knihovny počítač a tak mají čtenáři i veřejný 
přístup na internet. Ale pozor – zcela zdarma.  
Každé úterý  od 15.00 do 18.00 hodin  je   pro 
Vás knihovna otevřená  a těším se na Vaši 
návštěvu.  
   Milí čtenáři , protože se blíží nový rok, chtěla 
bych Vám všem popřát hodně zdraví , štěstí a 
pohody a spoustu krásných čtenářských zážitků. 
                                            
                                                                                          Olga Trojanová  

 



 

 
 

                                         

MLADÍ HASIČI 

 

 Podzimní část sezony máme za sebou. Jak se nám 

dařilo, co jsme všechno dělali? 

 V půlce září jsme vyjeli do Čeperky na Memoriál 

Karla Oppy, ale o tom jsem psala uţ minule. Poslední 

zářijový víkend jsme s dětmi vyrazili na chatu                 

do Vápenné. Jelikoţ v pátek byl svátek, vyrazili jsme uţ 

ve čtvrtek navečer. Pršelo jen se lilo, ale v chatě bylo 

krásně teploučko (v některých pokojích aţ moc). Rozdělili 

jsme si pokoje - v jednom spaly malé holky se mnou, 

v jednom velké holky, v dalším malí kluci, naproti nim 

Trnkovi, horní patro obsadili velcí kluci a v chatce spali 

Vápeníkovi a Lederovi.  

 První večer jsme si k večeři opekli párky na 

sporáku (venku přece pršelo), pak jsme si zahráli hry, 

někteří jedinci si zatančili a šlo se spát. Největší sranda 

byla s Pepou, který si hned po ubytování oblékl pyţamo a 

ţe jde spát. Ráno byl ale čilý a pomáhal nám se snídaní, 

pak se postupně probírali i ostatní. Dopoledne jsme jeli    

do Jeseníku, do místního muzea ve vodní tvrzi. Stále 

pršelo. Proto jsme pozměnili plán a rozjeli se zpět             

na chatu, uvařili jsme oběd a po obědě se počasí trochu 

umoudřilo. Ale déšť by nám stejně nevadil, protoţe jsme 

se vydali do nedalekých jeskyní Na Pomezí. Tady kluci 

přiváděli do rozpaků slečnu průvodkyni, kdyţ si stále 

prozpěvovali písničku Jahody mraţený a Pokemoni,        

na konci prohlídky si vyţádali jeskynní tmu a jelo se zpět. 

Před chatou si zasoutěţila dvě druţstva v různých 

disciplínách, za kaţdé vítězství dostalo druţstvo písmeno a 

z nich skládalo tajenku. Další na programu byla vybíjená. 

Po večeři opět tradiční program- různé hry a soutěţe. 

 V sobotu dopoledne byla na programu prohlídka 

zámku Janský vrch, kde je největší sbírka dýmek v Evropě 

(na světě?) a kde v minulosti sídlili biskupové, následovala 

procházka k Nýznerovským vodopádům a oběd. 

Odpoledne vyjeli zájemci na Revíz - procházka               

po dřevěných chodníčkách k mechovému jezírku, 

hospodě, kde mají místní štamgasti vyřezávané ţidle        

se svým portrétem.  

 Na příjezdové cestě k chatě nás čekalo překvapení. 

Uprostřed cesty kde se vzaly, tu se vzaly větve. Kluci 

pohotově vyskákali z tranzitu, větve odklidili a jelo se dál. 

Po pár metrech staré pneumatiky a jablka a hrušky, pařez 

se sekyrkou, celý od krve (kečupu), další na řadě byly 

lavičky a na nich oběšené plyšové prasátko. No a na konci 

čekali rozesmátí ti, kteří zůstali na chatě a toto si na nás 

nachystali. 

 Po večeři jako vţdy různé hry, od Prší, přes 

Černého Petra, hledání plyšáka, Na soud a  Překládané    

po Člověče, nezlob se. V neděli po snídani jsme se sbalili a 

vyrazili do Jeseníku na prohlídku lázní. Počasí                 

se umoudřilo a tak nás čekal krásný slunečný den. Prošli 

jsme se po kolonádě, kolem lázeňských domů, sáhli lvovi 

na ocas, napili se z léčivých pramenů. Namáčeli si ruce    

do ledové vody (prý to léčí), dali si teplé lázeňské oplatky 

a vyrazili k domovu.  

 Hned za týden čekalo naše nejmenší vystoupení   

na Festivalu přípravek v Chocni. Byla to první taková 

akce, sjeli se přípravky z celé republiky - od Frýdku -

Místku přes Nové Město nad Metují po Domaţlice. My 

jsme tam potkali naše známé hasiče z Břehů a Volče. 

Vyrazili jsme hned brzy ráno a na místě jsme se dozvěděli 

pro nás ne moc potěšující zprávu, ţe jdeme na řadu aţ jako 

poslední ve 14:30 hod. Zděsili jsme se, co tam s dětmi 

budeme od 8 hodin dělat, ale naštěstí byla perfektní 

organizace - dorazily různé skákací hrady a všelijaké 

atrakce, vše bylo zadarmo, takţe se děti dosytnosti 

vyřádily a mám dojem, ţe jsme ani všechny atrakce 

nestihli obejít. V poledne jsme zašli na oběd do místní 

školy, vystáli jsme si pořádnou frontu a pak uţ se šlo           

na věc.  

 Jako jediní jsme předvedli disciplínu přesně podle 

pravidel Plamenu - štafetu poţárních dvojic. Ostatní 

druţstva měla svoje vymyšlené disciplíny, mini hasičáky, 

mini překáţky, mini terče, hadice, mini hasičské auto.    

Do Chocně se to hodilo, ale jinak bychom něco takového 

nevyuţili. Většinou to byla druţstva, která nesoutěţí, 

pouze jezdí předvádět ukázky. Naše děti se ale regulérně 

účastní hry Plamen, musí se tedy naučit disciplíny, které 

běhají pak aţ do 15 let. Takţe naše vystoupení bylo 

komentováno v duchu „chudák chlapeček, který motá tak 

těţkou a dlouhou hadici“, ale Danda je zvyklý a neztěţuje 

si. Po skončení ukázky dělal moderátor rozhovor 

s vedoucím (jsem byla červená určitě aţ za ušima) a dětmi. 

Danda perlil, zatímco děti z ostatních druţstev se styděly, 

nic moc neřekly, Danda si s náměstkyní starosty SH ČMS 

docela „pokecal“ a rozesmál všechny diváky, kdyţ          

na otázku, jestli ještě někdy do Chocně přijedem se 

zamyslel a pak takovým tím svým rozumným hláskem 

prohlásil, ţe:  

„Jestli teda ještě něco uděláte, tak my teda přijedeme, no!“ 

 Kaţdý hned po vystoupení dostal plyšového 

medvěda a medaili, lízátka, bonbony, čokoládky, jablka, 

pro druţstvo pak zlatou plaketu na památku. Cestou si děti 

snědly balíčky se svačinou, které dostaly na obědě a vesele 

jsme se blíţili k domovu.  

 Kdyţ tu jsme dostali nápad, stavit se 

v Moravanech, kde soutěţili dorostenci. Přijeli jsme právě 

včas, kluci šli za chvíli na start. Neumístili se vůbec špatně 

- na 8. místě z celkem asi 20 druţstev. 

 Pro mě nejhezčí pohled byl na Matěje, jak byl 

šťastný jak blecha, kdyţ dostal medvídka a medaili, 

najednou byl hodný, hladil si ho a ukazoval velkým 

klukům. Taky nás (mě a Petru Vrbatovou, abyste věděli,   

o kom mluvím) potěšilo, ţe velcí kluci nás v Moravanech 

nadšeně vítali, ţádné schovávání nebo nadávání, proč tam 

jezdíme. Ale zajímali se, jak jsme se měli, co děti dostali, 

mrňata jim na oplátku fandila při útoku. Po skončení útoku 

Matěj najednou celý posmutněl, skoro to vypadalo, ţe     

se rozbrečí. Kdyţ jsem se ho ptala, co se děje, tak smutně 

povídá, ţe se mu ztratil kamarád. Ukázalo se, ţe hledá 



Leoše, který šel uklízet savice do avie. Je fajn vidět, jak si 

rozumí ti nejmenší s těmi nejstaršími, ţe se nehádají, 

pomáhají si, mají radost ze svých úspěchů, radí si… 

 Ještě se sluší napsat, kdo všechno nás v Chocni 

reprezentoval. Tak tedy: kapitána dělal Matěj Vrbata 

(nejmladší rokytenský hasič), hadici na hydrant napojoval 

Davídek Vápeník, proudnici Honzík Štěpánek, proudnici 

odpojovala Janička Štěpánková, motal Danda Kuchař. 

Moţná ještě na doplnění- přípravka jsou nejmenší hasiči 

do 6let. 

 Koncem října proběhl v  Sezemicích závod 

hasičské všestrannosti. Ráno vyrazili na start dorostenci, 

v ukrutné zimě se na start postavila pouze dvě druţstva 

dorostenců. Na kluky z Čeperky naši hoši neměli a 

skončili druzí. Pak uţ přišli na řadu ţáci, kde byla účast 

mnohem hojnější.  

 Naši mladší ţáci si vylosovali startovní číslo 18     

a 19, takţe museli hodně dlouho čekat neţ přišli na řadu. 

Starší ţáci zase naopak startovali jako první. Někteří 

mladší ţáci se představili v nových tričkách. Peníze         

na zakoupení deseti dresů nám daroval pan Klouček 

z Bohumilče, tímto mu DĚKUJEME. Dětem to v nich moc 

sluší.  

 Mladší skončili na 6. a 16. místě, starší na 2. místě. 

Hurá, i v nové sezoně se nám daří. Po té, co odešli kluci  

do dorostu to vypadalo, ţe nebudeme vyhrávat, ale je 

vidět, ţe to jde. Navíc byl na 1. místě Měník, který si na 

náš braňák odskočil z Hradeckého kraje, takţe našim 

starším se do Ligy počítá první místo. To se bude hodit   

na jaře na okrese. 
 

Výsledky závodů v sezoně 2006/2007 
 

závod 
umístění 

mladší 

umístění 

starší 

Memoriál Karla Oppy v Čeperce 8 8 

Závod hasičské všestrannosti 8,11 1, 11 

Neoficiální mistrovství v Havířově  37 

Boj o kuţelky 8 1,3 

Rokytenská míle 7,9 1,5 

Pohárová soutěţ v Lipolticích 7 3 

Májové štafety ve Vysokém Mýtě  11 

Chlumecký pohár  7 

Okresní soutěţ v Dolanech 4 3 

Bukovinské hrátky 3 2 

Mordvanské hrátky 4 2 

Celoroční hra Plamen 4 2 

 

Výsledky závodů v sezoně 2007/2008 
 
 

závod 
umístění 

mladší 

umístění 

starší 

Memoriál Karla Oppy   v  Čeperce 7 6 

Závod hasičské všestrannosti 8,  18 2 
 

 

 

Výtvarná a literární soutěž PO očima dětí 2007 
 

jméno umístění 

Petra Vrbatová okres 1. 

Karolína Matušková okres 1., kraj 3. 

Roman Zajíc okres 2., kraj 1., republika ? 
 

Vše v literární části. 
 

Celkem se z našeho sboru zúčastnily 4 děti v literární                  

a   5 dětí ve výtvarné části. 

                                                                            Jana Richterová 

 

 

Je sobota a dnes mám soutěž v Sezemicích. Vstal jsem, 

nasnídal se, připravil se a jel k hasičárně. Po delší době 

jsme se sešli, ale v 9:30 jeli jen mladší kromě Aldy a Vendy 

a ze starších já s Vítkem, holky už tam jely s dorostenci. 

 Když jsme tam přijeli, všichni zůstali v tranzitu, 

protože venku byla strašná zima. Na nástupu bylo 

losování, při kterém nám Petra vytáhla jedničku, mladší 

měli 18 a 19. Po odběhnutí mladších a přípravky jsme byli 

na řadě. 

 Na startu všichni postávali a najednou: „Prásk!“ 

a bylo odstartováno. První stanoviště byla střelba. Pak 

jsme běželi kolem oválu, vyběhli z areálu, přes mostek     

na louku. Zastavili jsme se u druhého stanoviště. Tam 

přiřazovali obrázky k předmětům a říkali co se čím hasí. 

Další stanoviště byly uzle (kde to Vítek zkazil), provaz 

(který se strašně prohupoval), zdravověda a buzola. Když 

jsme to měli hotové, už jsme jen běželi. Když jsme byli 

v areálu, já a Vítek jsme si dali závod.  

 Při vyhlášení jsme se dozvěděli, že jsme druzí      

za Měníkem, ale on se do Plamene nepočítá, takže jsme 

skončili na 1. místě. Bylo to naše prémiové vítězství.      

Pak jsme se rozešli domů.                                 Daniel Řehák 
 
 
 

Krouţek MLADÝCH HASIČŮ pracuje opravdu 

intenzivně. Děti mají velkou chutˇ soutěţit a snaţí    

se mít co nejlepší výsledky. Kdyţ je vidět, ţe oni mají 

zájem o organizovanou činnost, pak pro nás dospělé 

není problém vymyslet nějakou akci. Nám je 

odměnou, ţe děti byly spokojené a společné 

odpoledne, či výlet si náleţitě uţily. Bez rozdílu věku 

jsou opravdu dobrá parta! Rok 2007 byl pro naše 

mladé hasiče rokem úspěšným, ale to vše lze vyčíst   

z našich stránek, sdh-rokytno.webgarden.cz, o které 

pečuje vedoucí našich dětí Jana Richterová ml.             
       

              V  roce  2008  přeji  dětem,  ale i všem vedoucím, 

všem,  kteří  se  snaţí  podpořit  naše  děti  v  hasičině 

pevné zdraví a sílu udrţet hasičinu v naší obci! 
                                                                 

                                                                          Petra Vrbatová st. 

  

 

 



 

Vážení hasiči, 
 

chtěli bychom Vám za rodiče naší hasičské drobotiny 

poděkovat za Vaši příkladnou péči o naše malé 

Soptíky. 
 

Máme asi to štěstí, ţe se v naší obci našlo pár 

nadšenců, kteří se ve svém volném čase věnují právě 

našim dětem. Děti se hravou formou seznamují          

s  hasičskou problematikou, zvyšují si fyzičku, coţ 

jen tento samotný fakt je v našem počítačovém světě 

věc úţasná, učí se rovněţ topografii, vázání uzlů, 

malují hrnečky, jezdí  na výlety. Děti však získávají 

ještě mnohem více – smysl pro povinnost, 

spravedlnost, kamarádství. A právě toto velmi 

oceňujeme. 
 

Samozřejmě, ţe nyní touţí po vítězství a medaili a 

taky pro to hodně udělají. Kamarádství a snaha 

dosáhnout společného cíle jsou však ty opravdové 

medaile jak pro ně samotné tak i pro nás rodiče. 

Vţdyť kde jinde neţ u hasičů je důleţitá taková 

souhra kolektivu?  
 

Vidíme, jak z našich mladých hasičů čiší nadšení, 

spokojenost a hrdost. 

     Za to všechno Vám Jano, Péťo, Honzo, Jirko, 

Leoši, Romčo a všichni ostatní, moc děkujeme. 

Váţíme si toho, ţe máme v Rokytně tak skvělou partu 

lidí. 
                    Manţelé Kuchařovi 

 

 

Placená inzerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oddíl malé kopané  

DIKO ČEMUS ROKYTNO 

 

 

Muţstvo vstoupilo do nové sezony v 1.lize PAMAKO 

v září.  Na podzim odehrálo 14 utkání. Nejvyšší 

soutěţ hráče motivovala k lepším výkonům, ale 

výsledky ukázaly, ţe záchrana nejvyšší soutěţe bude 

těţká. Zranění také ovlivnila naše výsledky, a proto se 

tým nachází na nelichotivém 11. místě tabulky.       

Na jaře nás čekají boje o záchranu  a musíme udělat 

vše, co bude v našich silách.   

Podzimní části soutěţe se zúčastňovali tito hráči: 

Leder Aleš, Kropáček Michal, Kropáček Václav, 

Spěšný Petr, Horák Richard, Flégl Michal, Jirout 

Leoš, Kunart Aleš, Straka Jaroslav, Čermák Jiří st., 

Izák Roman ml., Izák Roman st., Kaltoun Miloslav. 
 

Za oddíl Diko Čemus Rokytno  

                                                        Izák Roman st.   

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

Základní škola 

informuje 

 

Příjemný zážitek 

Ve středu 21. listopadu se v naší mateřské škole sešli 

děti, rodiče a paní učitelky. Všechny spojoval 

společný cíl – zastavit se v kvapném ţití a strávit 

příjemné chvíle u společného hraní s mandalou.     

Na celou akci jsme se předem poctivě připravili. 

Proběhly 2 přípravné organizační schůzky, kterých se 

zúčastnili oslovení rodiče a pí.učitelky s ředitelkou. 

Ostatní rodiče byli vyzváni k pomoci při zajišťování 

různých zajímavých materiálů, které by samy o sobě 

podněcovaly fantazii a  tvořivost dětí i dospělých. 

Odpolednem s mandalou nás příjemně a jemně 

provázela maminka paní Hrušková, relaxační hudba, 

nadšení a tvořivost dětí i dospělých, vzájemné 

souznění. Fotodokumentaci celé akce nám zajišťoval 

pan Bednář. Dík všem, kteří se akce zúčastnili i těm, 

kteří ji pomáhali zajišťovat. 

 

Jiţ třetí rok se ţáci naší školy zapojili do veřejné 

sbírky. Tentokrát formou prodeje „placek“ – 

odznáčků s motivy koní. 

Organizátorem sbírky je CPK-CHRPA 

(www.cpkchrpa.cz). 

Výsledek veřejné sbírky pořádané v minulých letech 

umoţnil připravit jiţ osm koní a tak pomoci stovkám 

nemocných dětí i dospělých pacientů. 

Výtěţek z letošní veřejné sbírky by měl být vyuţit na 

výcvik dvou aţ čtyř koní terapeutů a bude-li to 

moţné, tak i na vybudování areálu na výcvik koní. 

Naši ţáci, díky pochopení Vás, rodičů, přispěli 

částkou 900,- Kč. 
 

Zpráva školní družiny 

Činnost školní druţiny má kaţdý měsíc své tématické 

zaměření. V  říjnu ţáci objevovali zajímavosti           

ze současnosti a minulosti Rokytna. Zajímali se          

o původ názvu obce, o historické nálezy a také           

o minulost školy. Při vycházkách zjišťovali, kde byl 

např. mlýn, cihelna, rybník a co je v těchto místech 

nyní. S chutí se vydali počítat přírodní vlny 

v chráněném území. Zajímavé bylo vyhledávání 

v mapách u obecního úřadu a u rybníka. Sami si 

vyzkoušeli, jak se dělá plán obce. Rokytno poznávali 

také ve frotáţích. Výsledkem byla pěkná výstavka. 

Listopadové aktivity vyvrcholily akcí „Na skok       

do Velké Británie“, jejíţ součástí byla příprava 

anglické snídaně. Kaţdý si v nabídce naše to co mu 

chutnalo a všichni jsme proţili příjemné odpoledne. 
       

Ohlasy dětí: 

 

„Byly tam voňavé tousty. Nejvíc mně tam chutnala šunka a 

anglická slanina! Koukali jsme, jak se rozpouští rychle 

cukr.“                   
                                                                        Pavel Jirek 

„Bylo to dobré, bylo dobré jídlo. Bylo tam dobré pití. 

K pití byl džus a ovocný čaj.“ 
Jára Moravec 

„Bylo to vynikající. Dobře jsem se nacpal. Vynikající byla 

slanina.“ 
                                                                  Petr Ehl 

„Můj pocit je: najedenej, dobrej, anglickej.“ 
                                                                 Danda Kuchař 

„Snědl jsem 4 toustíky. Bylo to moc dobré.“ 
                                                                 Lukáš Kotrč 

„Bylo to klidné.“      
                                                  Michal Vodička   

„Bylo to klidné, bylo to zajímavé.“ 
                                                 Ondra Kaplan 

„Nejvíce mi chutnaly tousty se sýrem. Ulevilo se mi od 

hladu.“ 
                                                                       Vojta Kelner 

 

                                                                     Milada Reinberková 

 

 

I ve škole se snaţíme podnítit ţákovskou aktivitu přes 

vzbuzení zájmů ţáků. 

Tentokrát jsme se ptali ţáků IV. a V. ročníku. „Co 

vás od začátku roku ve škole zaujalo?“ 
 

„Porovnávali jsme svět. Často jsem se divil, když jsme 

zjistil, kolik lidí má například Amerika. Dělali jsme si 

pizzu, protože jsme si chtěli vyzkoušet, jak se peče italské 

národní jídlo. Také jsme ji snědli. Při výtvarné výchově 

jsme skládali svět z přírodnin.“ 
Vítek 

 

„Dělali jsme pizzu. Náš recept: listové těsto, kečup 

smíchat s orgánem, vymastit plech olejem, vyválet těsto na 

placku, dát na vymaštěný plech, potřít kečupem 

smíchaným s orgánem a dát péct na 20 minut.“ 
Adam 

 

„Když jsme se učili o demokracii, tak jsme si hráli na 

soud. Vyzkoušeli jsme si obě možnosti. Když je 

nespravedlnost i spravedlnost.“ 

                                                                                                Péťa 

http://www.cpkchrpa.cz/


„Četli jsme článek o Pepánkovi, který šel do nové školy, 

ale vlastně nyní by to byla už hodně stará škola. Žáci tam 

psali inkoustem a brkem. Já jsem donesl kachní pera a 

rozdal jsme je všem. Psali jsme různá písmena, v nich byla 

schovaná naše jména.“ 
Pepa 

Měli jsme projekt o vodě. 

Vymýšleli jsme křížovky básničky. Renča a Marťa 

vymyslely jednu. Tady je: 
 

Vodopád, vodopád, 

 dívám se na něj rád. 

U tůňky se víla češe, 

studánka se třpytí v lese. 
 

Hezká, že?! Ale jsou tu taky hezčí. 
Renata 

 

Vyzkoušeli jsme si povrchové napětí vody. Naměřili jsme, 

že za minutu proteče kapajícím kohoutkem 50 ml vody. 

Vypočítali jsme, že kdyby nechali kapat kohoutek všichni 

obyvatelé Rokytna, tak by za hodinu nakapalo 240 l vody a 

kdyby nechali téct kohoutek při čištění zubů, tak by 

proteklo 329 hl. 

Zjistili jsme o vodě různé zajímavosti a zpracovali je do 

diagramů.Např. výskyt sladké, slané vody na Zemi 

v poměru se souší.Grafem a procenty jsme vyjadřovali 

výskyt vody v ledovcích, v podzemí, v povrchové vodě a 

atmosféře i jaké množství vody obsahují potraviny. 
                                                                                            Matěj 
 

Pobavili jsme se u projektu „Slovensko“. Naučili jsme se 

trochu číst slovensky a také trochu mluvit. A tak se stalo, 

že z české věty „Já bych chtěl mít sluníčko.“ vyšlo jako 

slovensky „Já bych chcal mať slnéčko.“ 

Někdy máme i perličky české. 

„Plod šípkové růže je čípek.“ 

„Stonek trávy se nazývá trávník.“ 
                                                                                         Renata 
 

Touto cestou bych chtěla za ţáky i děti z mateřské 

školy poděkovat rodičům za realizaci návštěvy 

Mikuláše i posla z pekla.Opět jsme se přesvědčili      

o tom, ţe i kdyţ se občas vyskytnou ve škole 

čertoviny, nestačí to na návštěvu pekla. Ve zdraví 

přeţily i paní učitelky. Jiţ tradičně do mateřské školy 

šla druţina rozšířená o malé, miloučké andílky a 

lumpačivé čertíky. Slzičky ukáply, ale dárky je 

usušily. 
 

Od října se mohli zájemci zapojovat do činnosti 

kroužků. V mateřské škole se učí zvládnout větřík ve 

flétně pod vedením paní Ďoubalíkové, jazýčky kroutí 

po anglicku dle příkladu paní Blechové, pohyb a 

zpívání si uţívají s paní učitelkou Bednářovou a 

Lochmanovou, správnou českou výslovnost trénují 

s paní Kuchařovou. V základní škole se začali 

seznamovat s hrou na klávesy pod vedením paní 

učitelky Raabové, která téţ vede krouţky anglického 

jazyka. S paní učitelkou Reinberkovou se snaţí 

ochočit zobcovou flétnu. Paní učitelka Ehlová 

pomáhá zvládnout výuku ţákům s poruchou učení. 
 

Na co se v blízké době můžeme těšit: 
 

 Vánoční vystoupení dětí z MŠ – přijďte se 

podívat do MŠ ve středu 19.12. od 15 hodin. 

 Vánoční vystoupení našich dětí ve VESCE –      

ve čtvrtek 20.12. 

 Divadelní pohádka Šípková Růţenka – 19.12..  

 Vánoční prázdniny, které budou zahájeny          

v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 

2. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek        

3. ledna 2008. V době vánočních prázdnin bude 

provoz MŠ a školní jídelny přerušen.  

 Ředitelské volno, které je z důvodu vzdělávání 

pedagogů ZŠ vyhlášeno jiţ od září na úterý 

08.01.2008. 

 Divadelní představení Královna barev – 

09.01.2007 

 Zápis do prvního ročníku proběhne na naší 

škole ve čtvrtek   17.ledna 2008    od   14   hodin 

do  17,30  hodin. 

 Zahájení plaveckého kurzu dne 31.01.2008. 

 Jednodenní pololetní prázdniny, které 

připadnou na pátek 1. února 2008. 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne si budou 

ţáci uţívat od 11. února do 17.února 2008. 

 

Děti dětem   

Vyluštěte si kříţovku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váţení spoluobčané, jménem dětí a zaměstnanců 

školy Vám přeji  Vánoce v kruhu blízkých a Vám 

nejmilejších. Nechť je rok 2008 pro Vás radostný, 

šťastný, úspěšný, proteplený láskou a porozuměním. 
Olga Brousilová 



                                                                   

 

 

Pro zamyšlení  

   Úryvek z knihy 

    „SAÍ BABA  PROMLOUVÁ K ZÁPADU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pozvánka 

     HC Rokytno 
 

 

             

Chceme  pozvat děti, ale i dospělé                

na tradiční vánoční bruslení,  které se koná 

 24. 12. 2007  od 9 do  10.30  hodin 

na zimním stadiónu v Třebechovicích.       

                                                                                              Leder Václav 

 
 
 
 
 
 

Plesová  sezóna 
       2008 
 
V roce  2008 se uskuteční v Rokytně  
v  hospodě  „U Pitrů“  tyto plesy: 
 
18.1.2008     Myslivecký ples 
22.2.2008     Hasičský ples  
  8.3.2008     Maškarní ples 
29.3.2008     Školní ples 

 

              
                                            
  
 

                                                                      
 
                                                                A   na   závěr  chceme                                                                      
                                                                     popřát  všem spoluobčanům    
                                                                    mnoho   zdraví, štěstí , 
                                                                    spokojenosti  a   lásky                                                                             
                                                                    v  nadcházejícím  roce 2008. 
                                                                                                         
                                                                                                                                                                   Obec Rokytno 
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