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    8. 3.2008    Maškarní ples 

    9. 3.2008    Dětský maškarní karneval      

  16. 3.2008    Velikonoční veselí 

  29. 3.2008    4. školní ples 

    5. 4.2008    Vítání  občánků 

    5. 4.2008    Soutěž Rokytenská míle - hasiči  

 30. 4.2008     Pálení čarodějnic v Rokytně 

 30. 4.2008     Pálení čarodějnic v Bohumilči 

 25. 5.2008     Zájezd do Prahy - Angelika 

červen 2008     Dětský den v Bohumilči  

červen 2008     Dětský den v Drahoši 

 21. 6.2008     Nohejbalový turnaj  „Krocan cup“ 

 28. 6.2008     Dětský den v Rokytně 

                              s  „NECKYJÁDOU“ 

  5 .7. 2008     Turnaj v malé kopané 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

             VELIKONOČNÍ  
    
 
   

                                 VESELÍ 
 
 
 
 
 
 

                              se koná v neděli    
 

                     16. března  2008  od 14 hodin  

 

                        v  hospodě  „U Pitrů“   v Rokytně 
 

Program: vystoupení dětí z MŠ 
                výstava keramiky 
                barvení vajíček 
                tvoření zápichů z vosku 
                zdobení perníčků 
                glazování vypálené keramiky 
Srdečně  zveme  občany  k  příjemnému  posezení    
 s  velikonoční   tématikou. 
                                               Za kulturní komisi K.Komárková 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce 

Rokytno za  leden  –  únor 2008 
 

Rada se sešla celkem 4 x, obecní zastupitelstvo 1x. 
 

 Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 1/2008    ze dne 20.2. 2008 

 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady   

za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočet                     

                                                                 na rok 2008: 

Příjmy celkem:                                 8.614.700,- Kč  

Financování- zapojení přebytku :    4.200.000,- Kč   

Příjmy celkem po financování:      12.814.700,- Kč                                       
                                    

Výdaje celkem:                            12.674.700,- Kč 

Splátka půjčky:                                 140.000,- Kč               

Výdaje celkem po financování:  12.814.700,- Kč  
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtový  výhled 

na roky 2009 a 2010 dle přílohy , která je součástí tohoto 

usnesení. 
 

4, Obecní zastupitelstvo vyhlašuje výběrové řízení       

na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“   

 pro rok 2008 a to od  21.2.2008 do 31.3.2008 . 
 

5, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí protokol    

o provedené kontrole Úřadem práce  v Pardubicích 

ze dne 1.2.2008 . 
 

6, Obecní zastupitelstvo doporučuje zapracovat            

do nového územního plánu poţadavky: 

   a,  pana TD v oblasti „V Jamkách“ v k.ú. Rokytno   

       pro vybudování sportovně    turistického  areálu  

    b, pana JK – změna pozemku p.č.15/1 v k.ú.   

       Bohumileč – vyuţití jako retenční nádrţ    
 

7, Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy   

o zrušení věcného břemene“ s panem SD na pozemky 

parc. čísla 683/4 a 683/5 v obci  Rokytno a k.ú. Rokytno.  
 

8, Obecní zastupitelstvo   schvaluje prodej pozemku  a to 

p.p.č. 127/38 o výměře 23 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 4.2.2008          Sejmuto 20.2.2008.  

 

9, Obecní zastupitelstvo ruší  bod č. 9  usnesení 7/1/2006 

pro netečnost paní JJ  a schvaluje prodej  p.p.č. 412/32   

o výměře 1156 m
2
 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 1.11.2006   ,         Sejmuto 1.12.2006.  

10, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

        a,  prominutí pohledávky ve výši 23.056,- Kč   

        b,  prominutí pohledávky ve výši   1.565,80 Kč    

 

11, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Platební výměr 

na daň z příjmu právnických osob                za  zdaňovací 

období od 1.1.2006 do 31.12.2006. 
 

12. Obecní zastupitelstvo   schvaluje zadání výběrového 

řízení na II. etapu tlakové kanalizace.  
 

13, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledky 

inventur za rok 2007. 
 

14, Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu č.3 

v čp.73 .  
    

15, Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce 

jednáním s vlastníky domu čp.92 v Rokytně ve věci 

dělení pozemků v lokalitě „U Koupaliště“. 

   

 

 
UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU 

 

Jako téměř v každých novinách i tentokrát se 

musím zmínit o nešvarech , které stále u 

některých našich občanů přetrvávají.  

 Pod heslem Z cizího krev neteče se poškozuje 

veřejný majetek jako jsou autobusové  čekárny , 

veřejná zeleň , odpadové koše atd.  

Dále je to udržování pořádku na veřejných 

prostranství. 

A zase jsme u čekáren , kde jsou to odhozené 

různé papírky, nedopalky cigaret . Především 

v čekárně u lesa nám s oblibou odkládají igelitové 

tašky a pytle s odpadem. 

 Největší problém s udržením pořádku je však 

v prostoru pálení čarodějnic (U kachňárny). 

Zákon nám umožňuje pálit dřevní hmotu jako 

jsou větve ze stromů , keřů popřípadě prkna nebo 

starou vazbu. Co se ovšem v letošním roce 

objevilo na čarodějnicích nemá obdoby. 

Sklenice se starými kompoty , igelitové pytle 

s odpadem, pneumatiky , sedací soupravy, 

plastové barely. Výčet všech těchto věcí, které 

tam nepatří by byl ještě hodně dlouhý. Na 

základě výše zmíněných skutečností budeme 

nuceni celý prostor uzavřít a skládku větví zrušit. 

V opačném případě se vytavujeme nebezpečí 

velmi vysoké pokuty ze strany příslušných 

institucí. Můžu vás ubezpečit , že nejnižší pokuta 

je v řádu desítek tisíc korun. Nevidím jediný 

důvod, proč bychom měli obecní pokladnu 

připravit o desítky nebo i stovky tisíc korun pro 

několik  nepořádníků, kteří nedokáží odpad 

vytřídit a uložit tak, jak se má. 
Josef Kubizňák - starosta 

 

 

 

 

O  čem se jednalo 



Místní   poplatky 
  

   Připomínáme   občanům,  že poplatek   
za odpad   a  psy  je  splatný do 31.3.2008. 
 

    Sazba poplatku za odpad za jednu fyzickou 
osobu    na   rok 2007         činí   350 Kč. 

 

Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč     
   a  za každého dalšího 80 Kč 

   

Poplatky lze zaplatit: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně    
    ( po,út, čt,  do  15.30 hod  a st do 17 hodin )                                                                                   
2. příkazem k úhradě 
3. poštovní poukázkou typu A                                           

( hotovost  – účet ) 
  

Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
 

Při převodu na účet je třeba jako VS uvést  č.p. domu. 
 
 

 

Skutečné příjmy a výdaje 

 obce Rokytno za rok 2007 
 

Příjmy                               v tisících Kč: 
 

Daňové příjmy                                  6 115,247 

Nedaňové příjmy                              1 693,564 

Kapitálové příjmy                                399,624  

Přijaté dotace                                       817,532 
     

CELKEM                     9 025,967 
 

Výdaje                           v   tisících  Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství                     955,839 

Doprava, silnice                                              518,405  

Školství                                                        1 105,659   

Kultura,soc.péče,zájmová činnost                  178,754                                 

Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj         1 729,456 

Ochrana ţiv.prostř,  odvoz odpadů                467,523 

Poţární ochrana                                               87,942 

Úz.samospráva,zastupitelstvo,daně,fondy  2 212,140 
 

CELKEM                         7 255,717 
 

Splátky půjček                                                133,840    

 

CELKEM                         7 389,557 
 

 

 

 

ROZPOČET OBCE  ROKYTNO 

na rok 2008 
 

Příjmy                                  v tisících Kč: 
 

Daňové příjmy                                        6 200,4 

Nedaňové příjmy                                    1 591,6 

Kapitálové příjmy                                      419,0  

Přijaté dotace                                             403,7 

CELKEM                                               8 614,7 

Zapojení přebytku                                  4 200,0    

CELKEM                      12  814 ,7  
 

Výdaje                             v   tisících   Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství                  2 270,0 

Doprava, silnice                                              410,0 

Školství                                                           700,0  

Kultura, soc.péče,zájmová činnost                 236,0                                 

Bydlení, nebytové prostory, úz.rozvoj          6664,5 

Ochrana ţiv.prostř, zeleň, odvoz odpadů       461,0  

Poţární ochrana                                                80,0 

Územní samospráva,zastupitelstvo,fondy   1 852,7 

CELKEM                                                  12 674,7 

 Splátky půjček                                               140,0 
 

CELKEM                       12  814,7  

 
 
 

 

 
 

 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto termínech: 
 

     v  pondělí   21. dubna   2008   
a   v  pondělí   20. října      2008 
 

 Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: 
 

Zástava  příjezd      15,45 hod    odjezd      16,00 hod. 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Bohumileč příjezd   16,05  hod.   odjezd   16,20 hod.  
Stanoviště před hostincem 
 

Rokytno  příjezd      16,25  hod. odjezd      16,55  hod 
Stanoviště před obecním úřadem 
 

Drahoš  příjezd        17,00  hod.  odjezd     17,15   hod 
Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
vyřazená elektronika (televizory), chladničky, 
autobaterie, nerozbité zářivky, 
vyjeté oleje, olejové filtry, suché  články (baterie), 
zbytky nátěrových hmot (barvy, laky, tmely), léky, 
teploměry. 
Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze     
od občanů, ne od podnikajících fyzických a 
právnických osob. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     Obec Rokytno vyhlásila  výběrové řízení na 

poskytnutí návratné finanční výpomoci podle Programu 

poskytování státních půjček  na opravy, modernizaci a 

rozšíření bytového fondu pro rok 2008. 

   

Termín pro podávání žádostí je  do 31. 3. 2008   
 

   Zájemci mohou podávat ţádosti na formulářích, 

které jsou k dispozici na Obecním úřadě v Rokytně  
 

Pro osvěţení paměti  se opět zmíníme, co je vlastně 

účelem těchto půjček. Je to především snaha podpořit 

úsilí vlastníků domů a bytů o zlepšení dosavadního stavu 

bytového fondu .  
 

Obec má vytvořen účelový fond, jehoţ prostředky jsou 

vedeny na samostatném účtu. Z tohoto účtu jsou  

poskytovány půjčky na základě přijaté vyhlášky obce, 

která upravuje pravidla pro přidělování peněz  podle 

ţádostí vlastníků bytů a domů. Výše částky, určená na 

půjčky v letošním roce je  592 000,- Kč 
 

Z fondu  se  poskytují   půjčky na  tyto účely : 

   
účel úrok max. výše  

Kč 

Obnova střechy (krytina i konstrukce)  4% 50 000 

 Zřízení plynového nebo elektr. topení                        4% 25 000 

Zřízení malé čistírny odpadních vod      4% 20 000 

Izolace domu proti spodní vodě       4% 50 000 

Obnova fasády domu ( i  oplechování) 4% 10 000 

Zateplení obvodového pláště domu 4% 20 000 

Vybudování WC, koupelny v bytě 4% 20 000 

Zřízení kanalizační přípojky 3% 15 000 

Výměna oken za nová 4% 30 000 

Oprava komínového tělesa 4% 20 000 

Půdní nástavba bytů 6% 70 000 

Vestavba bytu do půdního prostoru 6% 50 000 

 

Jednotlivé tituly půjček lze sčítat. Půjčku nelze 
získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. 

     Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, 

v němţ byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle 

smlouvy o půjčce (dva ručitelé), jistina se splácí 

rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku 

následujícího po roce, v němţ byla půjčka poskytnuta. 

Zvláštní dohodou si můţe dluţník dohodnout rychlejší 

splácení půjčky. 

 

 

 

Kulturní komise obce 

Rokytno zve všechny občany  

na  následující  akce: 

 

V měsíci červnu zavítá do Holic                        

DIVADLO  JÁRY  CIMRMANA. 
 

 

  Přesný termín a hra budou upřesněny.                                 

Prosím všechny občany, kteří mají zájem o toto jedinečné 

představení,o přihlášení do 26.3.2008      na tel. 602 582 

286 (K.Komárková),  rokytno.komarek@ seznam.cz. 

Je to dosti s předstihem, ale o tato představení je velký 

zájem, musím vědět kolik lístků zajistit. 

Chtěli jsme vás pozvat přímo do divadla Járy Cimrmana 

do Prahy, ale bohuţel sezona 2008 je beznadějně 

vyprodaná. 

Kdo nebude mít odvoz, nějaký zajistíme. 

O dalších podrobnostech vás budu informovat v dalších 

měsících.                           

                 

   

                                                          

MUZIKÁL      ANGELIKA 
 
KONÁ  SE  V NEDĚLI  25.5.2008  OD 14 HODIN 

V  DIVADLE   BRODWAY   V   PRAZE.  
CENA VSTUPENEK 499 KČ ,  MÍSTA  JSOU 

ZAJIŠTĚNA   POHROMADĚ    NA      BALKONĚ 

DOPRAVA  JE  ZAJIŠTĚNA  LUXUSNÍM 

AUTOBUSEM 

Veškeré podrobnější informace 

 na  regina.s@ atlas.cz,nebo na tel. čísle 605 927 597 

 

Zájemci , prosím, hlaste se do  8.3. 2008 , 

z důvodu potvrzení rezervace lístků. 
 

Romantický děj se odehrává v době vlády Ludvíka XIV. a 

mapuje příběh krásné Angeliky de Sancé de Monteloup, která 

je svým nechtěným sňatkem s Joffreyem de Peyrac vrţena do 

víru královských intrik. Její počáteční odpor k Peyracovi se 

postupně mění v hluboký cit.Shodou dramatických okolností 

překazí Angelika plánovanou vraţdu krále. Ten je krásnou 

Angelikou okouzlen a chce ji získat. Ve vykonstruovaném 

procesu je Peyrac označen za spiklence ďábla a na náměstí 

Gréve upálen. Angelika se uchyluje mezi lůzu a po smrti své 

první lásky Nicolase se stává »markýzou« paříţských 

plebejců.Díky sňatku se svým bratrancem Filipem de Plessis-

Belliéres se Angelika vrací mezi paříţskou smetánku. Její 

cesta, motivovaná pomstou nespravedlivé smrti Peyraca, ji 

vede aţ před samotného krále. Tomu předává seznam 

spiklenců. Král nechává spiklence za velezradu zatknout. Za 

splnění státního úkolu, přípravu smlouvy Francie s Bachtiary 

bejem, vyslancem sultána, vrací Ludvík XIV. Angelice majetek 

de Peyraca. Vyslanec Bachtiary bej ţádá jako dar Angeliku, 

král odmítá a veřejně ji prohlásí za svou přítelkyni. Angelika se 

dozvídá od krále, ţe se Peyracovi podařilo z vězení uniknout, 

na útěku však zahynul. Angelika mu ovšem nevěří a rozhodne 

se Peyraca hledat.Na zámku Toulouse se Angelika na kratičký 

okamţik s Joffreyem skutečně setkává. Ten je však chladný, je 

psancem a ona má mocného ochránce - krále. Angelika se 

zapřísahá, ţe králi nikdy patřit nebude, ale Joffray mizí v 

tajných chodbách zámku. Zoufalá Angelika se vzápětí stává 

obětí únosu - zhrzený Bachtiary bej se rozhodl získat dar pro 



svého pána násilím. V sultánově harému propadá Angelika 

naprostému zoufalství, ale zůstává nezlomená a hrdá - odmítá 

být hříčkou sultánovou. Po krutém bičování se jí podaří s 

pomocí dvou eunuchů - dříve příslušníků paříţské lůzy - 

uprchnout do pouště. Nerovný boj však záhy vzdává a prosí 

Boha, aby ji k sobě povolal. Upadá do agónie, tudíţ neví, ţe 

Joffrey, který se jí vydal po stopách, ji zachránil a převezl na 

zámek Toulouse. Po mnohých peripetiích tak těţce zkoušená 

láska vítězí .....  

 

Kulturní komise  pro vás připravila další nabídku, 

tentokrát vodáckého vyţití. 

Zájemci  hlaste na tel.605 927 597 nebo 

 na    regina.s@ atlas.cz. Podrobné informace a zajištění 

k akcím vám sdělí p. Shánělová. 
 

18.01. - 31.03. VÝUKA ESKYMÁCKÉHO OBRATU300 Kč 

01.03. - 10.05. RAFTING NA JIZEŘE VE VŠEDNÍCH        

                         DNECH 0 Kč 

01.03. - 30.10. N VÝUKOVÉ ODPOLEDNE NA   

                         SEAKAJAKU Z PARDUBIC  390 Kč 

22.03. - 22.03. SÁZAVA - PEŘEJE STVOŘIDLA 590 Kč 

22.03. - 22.03. JEDNODENNÍ KAJAKÁŘSKÁ ŠKOLA NA   

                        SÁZAVĚ  990 Kč 

22.03. - 22.03. RAFTING NA STVOŘIDLECH  550 Kč 

23.03. - 23.03. JIZERA POD MÝTEM  590 Kč 

23.03. - 23.03. RAFTING NA JIZEŘE  550 Kč 

24.03. - 24.03. RAFTING NA JIZEŘE  550 Kč 

29.03. - 29.03. N HORNÍ SÁZAVA  590 Kč 

05.04. - 05.04. N RAFTING NA DOUBRAVĚ  550 Kč 

05.04. - 05.04. ODEMYKÁNÍ CHRUDIMKY  450 Kč 

05.04. - 05.04. RAFTING NA OSTRAVICI  550 Kč 

05.04. - 05.04. OSTRAVICE NA KÁNOI  590 Kč 

05.04. - 05.04. ODEMYKÁNÍ DOUBRAVY NA KÁNOI     

                         590 Kč 

06.04. - 06.04. RAFTING NA JIZEŘE  550 Kč 

06.04. - 06.04. ODEMYKÁNÍ DOUBRAVY NA KÁNOI     

                        590 Kč 

06.04. - 06.04. RAFTING NA STVOŘIDLECH  550 Kč 

06.04. - 06.04. SÁZAVA - PEŘEJE STVOŘIDLA  590 Kč 

12.04. - 12.04. MORAVSKÁ SÁZAVA, KRUPÁ A   

                         MORAVA  590 Kč 

12.04. - 12.04. JEDNODENNÍ KAJAKÁŘSKÁ ŠKOLA NA    

                        JIZEŘE  990 Kč 

12.04. - 12.04. RAFTING NA JIZEŘE  550 Kč 

12.04. - 12.04. JIZERA POD MÝTEM  590 Kč 

13.04. - 13.04. RAFTING NA OTAVĚ  590 Kč 

13.04. - 13.04. JEDNODENNÍ KAJAKÁŘSKÁ ŠKOLA NA   

                        OTAVĚ  990 Kč 

13.04. - 13.04. DIVOKÁ ORLICE -ZEMSKÁBRÁNA590 Kč 

13.04. - 13.04. MORAVSKÁ SÁZAVA, KRUPÁ A   

                         MORAVA 590 Kč 

19.04. - 19.04. N HORNÍ CHRUDIMKA  590 Kč 

19.04. - 19.04. RAFTING NA JIZEŘE  550 Kč 

19.04. - 19.04. RAFTING NA MORAVICI 550 Kč 

19.04. - 19.04. MORAVICE NA KÁNOI 590 Kč 

20.04. - 20.04. RAFTING NA SÁZAVĚ Z KRHANIC 550 Kč 

20.04. - 20.04. RAFTING NA MORAVICI 550 Kč 

26.04. - 26.04. RAFTING NA KAMENICI 650 Kč 

26.04. - 07.05. KORSIKA SLADKÁ A DIVOKÁ 11950 Kč 

27.04. - 27.04. KAMENICE, JIZERA A PARAPLÍČKO 590Kč                      

27.04. - 27.04. RAFTING NA JIZEŘE  550 Kč 

27.04. - 27.04. RAFTING NA KAMENICI  650 Kč 

27.04. - 27.04. N KAMENICE, JIZERA A PARAPLÍČKO -   

                        RAFTY  580 Kč 

01.05. - 30.09. SÁZAVA  440 Kč 

01.05. - 30.09. OPATOVICKÝ KANÁL  250 Kč 

01.05. - 30.09. RAFTING PRO ŠKOLY NA JIZEŘE  240 Kč 

01.05. - 30.09. SOUTOK DIVOKÉ A TICHÉ ORLICE   

                        440 Kč 

01.05. - 30.09. ČTYŘDENNÍ VODÁCKÝ KURZ NA   

                        VLTAVĚ 1550 Kč 

01.05. - 30.09. MORAVA  440 Kč 

01.05. - 30.09. TŘÍDENNÍ ŠKOLNÍ KURZ NA VLTAVĚ    

                        1250 Kč 

01.05. - 31.05. BYSTŘIČKA NA RAFTU 550 Kč 

01.05. - 01.05. OTAVA “ČEŇKÁRNA” 590 Kč 

01.05. - 01.05. SÁZAVA DO PIKOVIC - SVÁTEK 590 Kč 

01.05. - 01.05. ÚPA NA KÁNOI - SVÁTEK 590 Kč 

01.05. - 11.05. RAFTING V PYRENEJÍCH 10990 Kč 

01.05. - 30.09. RAFTING PRO ŠKOLY NA LABI 240 Kč 

01.05. - 30.09. LABE POD KUNĚTICKOU HOROU 250 Kč 

01.05. - 01.05. RAFTING NA OTAVĚ 590 Kč 

01.05. - 30.09. JIZERA Z MALÉ SKÁLY 250 Kč 

01.05. - 30.09. TICHÁ ORLICE 440 Kč 

01.05. - 30.09. RAFTING PRO ŠKOLY NA SÁZAVĚ 240Kč 

01.05. - 30.09. LABE ZE DVORA KRÁLOVÉ 250 Kč 

01.05. - 30.09. ORLICE Z ALBRECHTIC N.O. 250 Kč 

01.05. - 30.09. JIZERA Z BENÁTEK N.J. 250 Kč 

01.05. - 01.05. RAFTING NA SÁZAVĚ Z KRHANIC 550 Kč 

01.05. - 01.05. N ÚPA NA RAFTU  580 Kč 

01.05. - 04.05. N MALÝ DUNAJ NA SEAKAJAKU 3690 Kč 

01.05. - 04.05. N MALÝ DUNAJ - PRODLOUŢENÝ   

                         VÍKEND 2890 Kč 

01.05. - 30.09. N LOUČNÁ  250 Kč 

03.05. - 01.06. N SALZACH A SAALACH - VÍKEND   

                         2690 Kč 

03.05. - 04.05. TEPLÁ VLTAVA A OTAVA  850 Kč 

03.05. - 03.05. PARDUBICKÁ VODÁCKÁ STEZKA 250 Kč 

04.05. - 04.05. OTAVA “ČEŇKÁRNA”  590 Kč 

04.05. - 04.05. JEDNODENNÍ KAJAKÁŘSKÁ ŠKOLA NA   

                         OTAVĚ  990 Kč 

04.05. - 04.05. RAFTING NA OTAVĚ  590 Kč 

08.05. - 08.05. METUJE V PEKLE  590 Kč 

08.05. - 08.05. LABE ZE DVORA KRÁLOVÉ  490 Kč 

08.05. - 08.05. SVÁTEČNÍ ORLICE spojená  490 Kč 

08.05. - 08.05. N LABE ZE DVORA KRÁLOVÉ NA   

                         RAFTU  550 Kč 

08.05. - 08.05. N METUJE V PEKLE NA RAFTU  580 Kč 

09.05. - 11.05. PEŘEJE TATRANSKÝCH ŘEK  2890 Kč 

09.05. - 11.05. TATRANSKÉ JARNÍ ŘEKY  2890 Kč 

10.05. - 10.05. RAFTING V TATRÁCH  550 Kč 

10.05. - 10.05. DIVOKÁ ORLICE - LITICKÝ OBLOUK   

                         590 Kč 

10.05. - 10.05. RAFTING NA „LITIČÁKU“  590 Kč 

10.05. - 11.05. N Z HRADCE KRÁLOVÉ NA SEAKAJAKU   

                         1490 Kč 

11.05. - 11.05. RAFTING V TATRÁCH  550 Kč 

13.05. - 20.05. RAFTING NA ZAKARPATÍ  6590 Kč 

13.05. - 20.05. KANOE A RAFTY NA ZAKARPATÍ 6590Kč 

16.05. - 24.05. N RAFTING NA BALKÁNĚ  9990 Kč 

17.05. - 17.05. RAFTING NA LABI V KRKONOŠÍCH   

                         550 Kč 

17.05. - 18.05. N KAJAKÁŘSKÁ ŠKOLA NA JIZEŘE  

                         1790 Kč 

17.05. - 18.05. LETNÍ VÍKENDOVÁ SÁZAVA  790 Kč 

17.05. - 18.05. RAFTING NA ENNS A STEYRU  2690 Kč 

         

             Sportovní akce - sportovní víkendy 

                    AKTIVNÍ DOVOLENÁ pro celou rodinu 

28.6.2008-5.7.2008  
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Kam: Istrie (Chorvatsko) v letovisku Laterna, poloostrov 

Lanterna leţí 10 km severně od Poreče  

Ubytovací zařízení jsou zasazeny do rozlehlého piniového 

háje a nacházejí se cca 50-180m od moře. Ubytování je moţné 

ve všech ubytovacích kategoriích (prostorné apartmány v 

apartmánových domech, vily s vlastním bazénem, ****hotel). 

To hlavní a nejdůleţitější je sportovní zázemí, které Lanterna 

svým návštěvníkům poskytuje: 2 tartanové plochy na cvičení 

aerobicu, beachvolejbal, basketbal, 12 tenisových kurtů, 

trampolíny, cyklostezky (moţnost půjčení kol), jízda na 

koních, minigolf, základna vodních sportů nabízí šlapadla, 

vodní lyţe, skútr, motorový člun, potápění, windsurfing. Pro 

děti jsou k dispozici dětská hřiště a dětské koutky. Ck  

zároveň zajišťuje hlídání dětí 2xdenně v době cvičení.  

Apartmán 3 (třílůžkový): loţnice se 2 postelemi a terasou, 

kuchyňský kout, WC/sprchový kout, jednolůţkový pokoj, cca 

30 m 2 

 Apartmán 4 (čtyřlůžkový): obývací loţnice se 2 postelemi, 

kuchyňským koutem a terasou, WC/vana, dvoulůţkový pokoj, 

cca 35-40 m 2  

Apartmán 6 (šestilůžkový): přízemí: dvoulůţkový pokoj, 

místnost s kuchyňkou a jídelním koutem, WC/sprchový kout, 

terasa. Točité schody do 1. patra: 2 dvoulůţkové pokoje, 

WC/koupelna s vanou, kaţdý pokoj se samostatnou terasou, 

cca 60 m2                                                                                                    

Program: Cvičení aerobicu ráno a večer (powerjóga, 

bodystyling, aerobic, stepaerobic, aquaerobic v moři), turnaj v 

beachvolejbale, tenisové turnaje, výlet na kole, fotbálek                                                

Stravování: Vlastní nebo moţnost polopenze (večeří)                                                                  

Doprava: Vlastní nebo autobusem CK         

 Cena: 6.850,-Kč, 

                    dítě do 12 let 6.360,-Kč, dítě 0-3 roky  1.890,-Kč  

Cena zahrnuje ubytování 7 nocí ve 3, 4 nebo 6 lůţkovém 

apartmánu; dopravu tam a zpět klimatizovaným autobusem; 

cvičení podle druhu programu v rozsahu 2 lekcí denně;aktivní 

program pro děti v době cvičení (při min. počtu 5 

dětí);pobytovou taxu;povlečení, ručníky;závěrečný úklid; 

zákonné pojištění proti úpadku CK)  

(vlastní doprava –1.300.-Kč; necvičící osoba -300,-Kč, 

polopenze + 2.550,-Kč; večeře +1.680,-Kč)     CK poskytuje 

slevu při zaplacení zálohy do 29.2.2008 - 300,-Kč.  

Na týden plný pohody se těší  Gabriela Kristová  

Pokud máte dotazy, kontaktujte  prosím na tel.777 767 685, 

gabina.kristlova@seznam.cz na adrese: Nerudova 2772, 

Pardubice 530 02    

 

VÍKEND PLNÝ POHYBU 

28.3. - 30.3. 2008 

Kam: vojenská zotavovna BEDŘICHOV, Špindlerův Mlýn, 

www.vzbedrichov.cz       

pod jednou střechou vše co potřebujeme, krytý 25 m bazén s 

vodními atrakcemi – tobogán, divoká řeka, vlnobití , 2 sauny, 

tělocvična - míčové a sálové sporty, aerobic , 2 kurty na 

squash , posilovna, vířivky, hydrobox , kuţelna, tenisová hala, 

2 turbosolária , masáţe, kosmetika, manikúra, pedikúra                                           

Ubytování: v dependenci hotelu VZ Bedřichov (ubytování 

zabezpečeno v apartmánech o dvou pokojích. V apartmánu je 

k dispozici předsíňka, kuchyňka a sociální příslušenství )                                                 

Stravování: snídaně formou bufetu, moţnost dokoupení 

obědů i večeří formou bufetu, nebo výběrem z jídelního lístku 

ve dvou restauracích                                   

 Cena: 1 450,-Kč      
     

 Cena zahrnuje: 

 cvičení aerobní i silové ráno a odpoledne – večer  

 powerjóga, strečink  

 kruhový trénink v posilovně  

 sportovní program pro pány (dle počasí)  

 hlídání dětí (pokud jsou) od 3 let v době cvičení 

(zkušená hlídací teta)  

 vstup do bazénu (1 vstup za den na neomezenou 

dobu)  

 ubytování se snídaní  

 pobytovou taxu  

Doprava: vlastní  

Slevy: děti 0-2 roky bez nároku na lůţko a stravu ZDARMA 

děti 2-12 let 840,-Kč , sleva pro necvičící osobu 200,-Kč  

Neseď doma,  poznej nové lidi a ještě se při tom můžeš 

hýbat…  

Na víkend plný pohody se těší Gábina Kristlová a spol.  

Tel. 777767685, gabina.kristlova@seznam.cz 

 

 

A JEDEME ZASE CVIČIT A RELAXOVAT  

 
 

18.4. - 20.4. 2008  a  13.6. - 15.6. 2008 
 

Kam: Sportovní areál Kotlina Havlíčkův Brod, 

www.kotlina.cz                                                                          

pod jednou střechou všechno co potřebujeme – aerobní sál, 

spinning,posilovna,bazén,sauna,squash,masáţe,kosmetika,solár

ium a kluziště!                           

Ubytování: v penzionu Hurikán ve 2-3 lůţkových 

pokojích,penzion stojí přímo naproti Kotlině, 

www.penzionhurikan.cz                                                                                                                   

Stravování: plná penze – začínáme v pátek večeří a končíme v 

neděli obědem                   

Cena: 1 990,-Kč, záloha 1 000,- do poloviny , března, května  

Cena zahrnuje: 

 cvičení aerobní i silové ráno a odpoledne – večer 

 hodinu spinningu  

 vstup do bazénu se slanou vodou na 1,5h  

 plnou penzi  

 pobytovou taxu  

Doprava: vlastní – minule jsme se dohodly, poskládaly se  do 

aut,která byla k dispozici,vyrazily společně a nezabloudily :)                                                                                                                                              

Relaxace: smíchem a dobrou náladou od rána do večera a 

večerní posezení v příjemné vinárně v penzionu. 

      Těším se na příjemně strávený víkend s Vámi!                                                                                   

Kontakt: Hana Joudalová, U kostelíčka 108, 530 03 

Pardubice  Tel: 607 548 522 

               Email: JoudalovaHana@seznam.cz                                         

 

 

PRODLOUŢENÝ SPORTOVNÍ VÍKEND   NA HORÁCH 

UŢIJTE SI SVÁTKY 

 
 

Kdy: 1.5.2008 – 4.5.2008 (4/3)  

Kam:Hotel Bedřiška,Špindlerův Mlýn, www.bedriska.cz 

hotel Bedřiška se nachází v části Špindlerova Mlýna zvané 

Bedřichov, cca 10 min. pěšky od centra a leţí v nadmořské 

výšce 837 m. n.m., je odsud jeden z nejhezčích výhledů na 

celou kotlinu Špindlerova Mlýna a okolní vrcholky Krkonoš.  

hotelová restaurace ORANGE le MOON coulinary magic 

restaurant s krbem a letní terasou Vás zve k příjemnému 

posezení. Nabízí speciality jak krkonošské, tak mezinárodní 

kuchyně. V letním období je k dispozici tenisový kurt v 

hotelové zahradě, dětské hřiště, stolní tenis a půjčovna 

horských kol značky „SCOTT“.  

hotel poskytuje slevu (50%) na vstup do sportovně-relaxačního 

centra VZ Bedřichov, které je cca 2 min. chůze od hotelu. 

Najdete zde bazén s mnoha atrakcemi (dětské brouzdaliště, 

skluzavka, tobogán, protiproud, umělé vlnobití, whirlpool, 

sauna,…) i ostatní moţnosti vyuţití volného času (bowling, 

mailto:gabina.kristlova@seznam.cz
http://www.vzbedrichov.cz/
mailto:gabina.kristlova@seznam.cz
http://www.kotlina.cz/
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masáţe (v případě zájmu, prosím o včasnou rezervaci), 

solárium,..)  

Stravování: snídaně formou bufetu                                                                                                                    

Cena:   2.840,-Kč,     záloha 1.500,- do konce března 

Cena zahrnuje:  

ubytování se snídaní ,pobytovou taxu ,parkovné,cvičení 

aerobní i silové - ráno a odpoledne – večer ,powerjóga, 

strečink ,kruhový trénink v posilovně ,výlet na horském kole 

včetně zapůjčení  

hlídání dětí od 3 let v době cvičení (zkušená hlídací teta)  

Doprava: vlastní 

Slevy: děti 0-2 roky bez nároku na lůţko a stravu ZDARMA, 

děti na pevném lůţku v apartmánu v doprovodu 2dospělých 

osob 2.400,-, děti na přistýlce 1.900,-  

Na víkend plný pohody a sluníčka se těší Gábina Kristová Tel. 

777767685, gabina.kristlova@seznam.cz, www.aerobik-

pardubice.cz 

 

 
 

PROSÍME OBČANY O POMOC 
 

Sbíráme zbytky:  

látek,kůží,vlny,brka z krůt nebo 

hus a dalších věcí, které 

použijeme při našich setkáních, 

vyráběcích i dětských dnech. 

 

Sběrná místa jsou: 

Obecní úřad a K.Komárková, 

Rokytno 64, tel.602582286. 
 

          Děkujeme za pomoc. 

 

 

 
KULTURNÍ KOMISE OBCE ROKYTNO VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 
                        

                   DĚTSKÝ DEN, 
 

KTERÝ SE USKUTEČNÍ 

DNE 28.6.2008 OD 14 HODIN 

ZA RYBNÍKEM V PROSTORECH U KACHŇÁRNY. 

SETKÁNÍ SE  BUDE NÉST  POD NÁZVEM 
                                     

                  Indiánské léto 
 

Tento den bude ve znamení indiánů, proto 

dokud nám ještě nezačala práce na 

zahrádkách, máme čas připravit pro děti i 

dospěláky indiánské kostýmy. 

Bude  vítán každý rudý muž, žena i dítě 

které svým zevnějškem bude připomínat 

staré dobré indiánské časy v divoké 

prérii. 

Při společném setkání si například 

vyrobíme lovné zbraně a naučíme se s nimi 

zacházet a vyrobíme si hliněné nádoby. 

Čeká nás spousta soutěží a sladké odměny. 

Neseďte doma a přijďte se pobavit a 

zasoutěžit si. 
   

       Za kulturní komisi Kateřina Komárková 

 
 

Zápis do mateřské školy  
na školní rok 2008/2009 

 

         
 

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice - 
Rokytno 73,  533 04 Sezemice; tel:  466 989 201; 

e-mail:  ZS_Rokytno@seznam.cz;   IČO:   60157747; 
 
 

1. Přihlášky si můžete vyzvednout u ředitelky ZŠ 
a MŠ Rokytno. Vyplněné je odevzdejte           
do  pátku  9. 5. 2008 
 

2. Řízení proběhne v týdnu od 12. 5. 2008              
do 16. 5. 2008. 

 

3. V případě počtu zájemců přesahujícího 
kapacitu MŠ se ředitelka bude řídit „Kritérii 
pro školní rok 2008/2009 pro přijetí dětí do 
MŠ“. Kritéria jsou vyvěšena v MŠ, též je 
nejdete na internetu  -  stránky obce Rokytno  
část „ZÁKLADNÍ ŠKOLA“. 

Mgr. Olga Brousilová 
ředitelka školy 

 

 
 
 
 

Děti a zaměstnanci  ZŠ a MŠ Rokytno  
Vás zvou  na  

 

4. školní ples, 
 

který se koná dne 
 

29.března 2008 od 20,00 hodin 
 

v sále U Pitrů v Rokytně 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gabina.kristlova@seznam.cz
http://www.aerobik-pardubice.cz/
http://www.aerobik-pardubice.cz/


 
 

 

 

 

 

HC Rokytno Vás zve na 
 

,,   
       
 

          8 .  března  2008 

                          v  hospodě „ U Pitrů“ v Rokytně. 
 

            Hraje skupina TAXIS. 

 

 

A dále  zveme  děti  na 
 

který  pořádáme  v neděli 

 

9 .  března 2008  od 14 hodin 

 

                    v  hospodě  „U Pitrů“   v  Rokytně 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 

MLADÍ HASIČI 

 

 

 

 

 Máme tu březen a to znamená, ţe se po zimní 

přestávce pomalu rozjedou hasičské soutěţe. V zimě 

jsme nezaháleli a pilně se připravovali. 

 Kromě trénování všeho moţného, co má 

správný hasič umět, jsme se i dobře bavili (a najedli) 

při zdobení palačinek, jedno odpoledne jsme 

malovali na hrníčky, před Vánoci si děti vyrobily 

drátěné ozdoby na stromeček, pro kaţdého 

dospělého hasiče jsme udělali vánoční přáníčko. 

 V lednu za námi přijeli policisté z Pardubic, 

kteří dětem předvedli ukázky bojového umění, 

vysvětlili jim, jak se bránit kdyţ je někdo přepadne, 

dovezli zásahové oblečení a výstroj, kaţdý si mohl 

vyzkoušet neprůstřelnou vestu, zásahovou helmu, 

obušek apod. 

 Od půlky ledna jsme uţ jen trénovali, deset 

dětí totiţ 23.2. čekala soutěţ v Havířově. I kdyţ to 

dlouho vypadalo, ţe nedáme dvě druţstva 

dohromady, tak se to nakonec podařilo a v pátek 

odpoledne jsme úspěšně vyrazili na cestu směr 

Havířov. Přes menší bloudění jsme nakonec dorazili 

na místo, přivítali se s naším starým známým 

školníkem, vybalili spacáky, uvařili čaj, navečeřeli 

se, zahráli si hru a šli spát. Brzo ráno jsme vstali a 

vyrazili do sportovní haly, kde měla soutěţ probíhat. 

Bylo uţ téměř plno, našli jsme si místo a mohlo se 

začít soutěţit. Co se týče organizace, smekám 

klobouk před havířovskými hasiči, i přesto, ţe 

soutěţilo 80 druţstev, zvládli to na výbornou a vše 

šlo jako po másle. Před 15 hodinou bylo hotovo.  

Naše děti chválím, snaţily se všichni, ale 

zkrátka se nám ten den zrovna moc nedařilo. Dobré 

je, ţe neudělali nějaké zásadní chyby (kromě 

mladších na uzlech), ţe to chce jen přidat na 

rychlosti. Kaţdopádně je to pro ně zkušenost, viděli, 

jak to chodí na velkých závodech. Pro úplnost ještě 

výsledky: mladší 23. z 33 druţstev, starší 44. z 47 

druţstev. 

Další závod nás čeká v Rohovládové Bělé 

15.3., pak přijde na řadu Rokytenská míle 5.4. a pak 

uţ je aţ do půlky června téměř kaţdý týden nějaký 

závod. 

 
                                                   Jana Richterová 

 

Rokytenské noviny vydává v Rokytně  Obec Rokytno,  IČO  274178 ,vychází  jako občasník číslo březen  2008  vyšlo  5. 3. 2008  

 registrační číslo MK ČR E 11467 

 

Mladí hasiči 
 

pořádají  
 

sběr papíru 
 

14. 3. 2008  od 17 hodin 
 

- systém stejný jako při sběru ţeleza  

- připravte papír před dům, děti si ho odvezou 

 

Děkujeme 

 

 


