Vážení spoluobčané, dámy a pánové, sousedi, přátelé,
nastává období, kdy je v naší obci zvykem pořádání veřejné schůze, vždy spojené
s gratulací a symbolickou oslavou Mezinárodního dne žen. Všem jistě dobře známá
situace řádění nového typu viru nám letos tuto akci pořádat neumožnila. Dovolte mi tedy,
alespoň touto formou dodatečně popřát všem našim ženám a zároveň Vás seznámit
s činností zastupitelstva obce v období od minulé veřejné schůze a s děním v naší obci,
které není vždy na první pohled patrné a které ne každý musí zaregistrovat.
Bezprostředně po skončení naší minulé schůze se, stejně jako všude jinde i v naší obci
zastavil veškerý veřejný a společenský život. Půjdeme – li po časové ose zmíněného
období, ukáže se nám jedna zrušená tradiční akce za druhou. Namátkou: Velikonoční
koleda, pálení čarodějnic, ukliďme Česko, dětský den, hasičská soutěž – „Memoriál
Zdeňka Šlambory“, fotbalový turnaj, zahájení Adventu, výroční schůze SDH, hasičský
ples… Společenský život a vzájemné sousedské vazby velice trpí i nuceným uzavřením
naší hospůdky.
Velmi milým zjištěním, které zde musím zmínit je schopnost našich spoluobčanů semknout
se v případě potřeby. V nelehkém období počínající pandemie se díky organizaci vedení
obce a ochotě mnoha našich spoluobčanek a spoluobčanů podařilo uspokojit poptávku po
tehdy velmi nedostatkových ochranných rouškách. Bylo velmi milé sledovat, jak se další a
další ženy hlásily k pomoci při šití a následné distribuci tohoto nedostatkového zboží všem
zájemcům. Právě díky této obětavosti a umění semknout se nezůstal nikdo z rokyťáků bez
této povinné pomůcky.
Vedení obce zorganizovalo i dodávky tehdy rovněž nedostupné, ale potřebné dezinfekce
na ruce, která byla všem zájemcům vydána zčásti na Obecním úřadě a zčásti rozvezena
do domácností. Samozřejmostí byla i nabídka zprostředkování nákupů především starším
spoluobčanům, která byla v několika případech s díky využita.
…………….
Během krátkého uvolnění díky zlepšení nákazové situace se však podařilo uspořádat
několik úspěšných sportovně – společenských akcí.
Namátkou: 4 nohejbalové turnaje, z nichž nejvýznamnější byl ten k výročí 15 let nohejbalu
na Rokytě. Velmi úspěšná byla účast našeho A týmu nohejbalistů na turnaji v Horní
Bukovině, kde i díky podpoře našich roztleskávaček zvítězili.
Úspěch a hojnou účast měly i dva cyklistické výlety, z nichž první uspořádal náš SDH a
druhý se konal pod záštitu obce Rokytá.
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Zvyšující tendenci měla účast na turistických výletech neformálního sdružení přátel
turistiky YPa.
Na dlouhou dobu poslední společnou akcí byl velmi oblíbený Dospělácký den, kde se
v zajímavých soutěžích utkalo velké množství týmů. Ukázalo se, že ani uplynulé nelehké
období omezení nezměnilo dobrou náladu a veselou povahu zakódovanou v genech
rokyťáků.
Dále se nám podařilo – i když s menšími organizačními obtížemi, způsobenými výše
zmíněnou situací, vysadit další část stromořadí podél hlavní silnice. Nebylo bohužel
možné, tak jako v roce předešlém zapojit do výsadby širší veřejnost. Tuto akci zrealizovali
(za dodržení všech hygienických opatření) naši zastupitelé s podporou svých rodinných
příslušníků. Náklady na nákup stromů byly opět pokryty dotací v rámci akce firmy ŠKODA
AUTO „Za každé prodané auto v ČR strom“

…………
Souběžně s výše zmiňovanými mimořádnými opatřeními a činnostmi byly řešeny i běžné,
ne vždy příjemné problémy. Jedním s takových byla velmi neutěšená situace na
shromaždišti tříděného odpadu v Dolní Rokytě u rozcestí. Prakticky neustále zde byl
nacházen odpad, který na toto místo nepatří. Mnohdy se jednalo o záležitosti velmi
nechutné, výjimkou nebylo zkažené jídlo i syrové maso. Díky důslednosti jedné z našich
zastupitelek se téměř vždy podařilo dohledat konkrétní osoby tohoto nesprávného
počínání. Tyto osoby jsem z pozice starosty osobně oslovoval s žádostí o zdržení se
takovéhoto jednání. Tato taktika evidentně zabírá. Nyní je i díky obětavosti okolních
obyvatel, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu při úklidu, situace na tomto sběrném místě
v mezích normy. Na obou sběrných místech tříděného odpadu došlo k navýšení počtu
sběrných nádob. I to přispívá ke zmíněnému zlepšení situace.

………………..
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Důležitým počinem, který mnoha našim občanům, rodičům dětí v předškolním věku, velmi
usnadní život je uzavření dohody o společném školském obvodu Mateřské školy s obcí
Dolní Krupá. Tato dohoda, jinak zvaná i „spádovost“, zaručuje přijímání dětí s trvalým
pobytem v obci Rokytá do zmíněné Mateřské školy.
Považuji za důležité zmínit zde i existenci Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Rokytá (JSDH). Tuto jednotku dle zákona zřizuje a financuje obec Rokytá. V současné
době pracuje v JSDH 12 členů. Jednotka je zařazena do kategorie 5. Není primárně určená
např. k samostatné likvidaci požárů a dalších podobných zásahů spadajících do
kompetence hasičů profesionálních. Právě pro ně tvoří JSDH jakousi zálohu např. pro
jednodušší zásahy, ke kterým tak nemusí profesionální hasiči vyjíždět. Typickým případem
je v minulosti několikrát zrealizované odčerpávání vody, která ohrožovala majetek našich
občanů, nebo likvidace následků vichřic, např. odstraňování spadlých stromů či zajištění
a opravu objektů s poškozenými střechami.
Významnou úlohu má JSDH i při pomoci naší obci. Příkladem za všešchny je, v poslední
době několikrát realizované, řízení dopravy a ostatní práce při odstraňování nebezpečných
suchých stromů z obecního lesa u hlavní silnice II/268.
Rád bych i touto cestou poděkoval všem členům jednotky za jejich čas a ochotu pracovat
ve svém volném čase pro druhé. Myslím, že je důležité, aby všichni věděli, že zde máme
někoho, na nejž se můžeme v případě potřeby obrátit. Osobně věřím a doufám, že budeme
tuto pomoc potřebovat co nejméně, ale…
………………………
VODOVOD
Samostatným tématem, které považuji za jedno z nejdůležitějších a o kterém Vás
pravidelně informujeme je hospodaření s pitnou vodou. V loňském roce nás potrápilo
celkem 5 poruch na vodovodním řadu. Díky již plně zprovozněnému a funkčnímu
monitorovacímu systému čerpání pitné vody byly tyto poruchy včas zjištěny a kromě jedné
se je podařilo i rychle lokalizovat. Je třeba podotknout, že všechny poruchy vznikly
z důvodu nedodržení technologických postupů při stavbě vodovodu v 70. letech minulého
století. V rámci jedné z poruch, kterou se vyhledat nedařilo, bylo nutné přistoupit k výměně
216 metrů potrubí vodovodního řadu směrem do rokle v Dolní Rokytě. Tato akce byla
v oblasti obnovy vodovodní sítě nejvýznamnější a také nejnákladnější.
Další aktivitou v oblasti obnovy vodovodního řadu, se kterou bylo loni započato je postupné
odstraňování starých, mnohdy nefunkčních hydrantů, jakožto zdrojů možných úniků a ztrát
pitné vody. S odstraňováním starých hydrantů plánujeme pokračovat i v roce letošním.
Konečný stav bude takový, že budou ponechány pouze 4 požární hydranty dle Požárního
řádu obce Rokytá, které jsou i v evidenci u Hasičského záchranného sboru. Poslední
podzemní požární hydrant v Horní Rokytě bude nahrazen moderním – nadzemním.
Vše výše zmíněné k tomuto tématu přispělo k finanční ztrátě v oblasti správy vodovodu ve
výši cca 500 tis. Kč. Vzhledem ke zmiňovanému nedodržení technologie při výstavbě
vodovodu se podobné náklady dají očekávat i v budoucnu. Vše toto v kombinaci se
zvyšováním ostatních nákladů vede zastupitelstvo obce k úvahám o pravděpodobné
potřebě zvýšení vodného. Přesná výše úpravy tohoto poplatku bude předmětem dalšího
jednání zastupitelstva obce.
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Přikládám několik fotografií k dokreslení situací např. při opravách vodovodu, odstraňování
hydrantů a rovněž jako ukázku příčin vzniku poruch
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…………………………..
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Jednou z dalších oblastí, které věnujeme značnou část naší pozornosti je veřejné
osvětlení. Z diskuze na minulé veřejné schůzi vzešel požadavek na osvětlení části místní
komunikace v lokalitě zvané „U zrcadla“ směrem do rokle v Dolní Rokytě. V tomto úseku
jsme nechali instalovat 3 nové sloupy veřejného osvětlení, díky nimž se nyní především
pěší mohou cítit bezpečněji.
Ze stejného důvodu, kterým je zlepšení bezpečnosti občanů jsme veřejné osvětlení v
pomyslném centru naší obce v okolí Obecního úřadu a hospůdky nechali osadit novou
generací svítidel, které v kombinaci s navýšením jejich počtu poskytují značný komfort
pěších v nočních hodinách.
Velmi nepříjemnou záležitostí byla porucha na veřejném osvětlení v převážné části Horní
Rokyty. Tuto poruchu se s ohledem na délku a členitost tohoto úseku nedařilo poměrně
dlouho lokalizovat. Odborná firma, která pro nás zajišťuje servis veřejného osvětlení,
upravila zapojení tohoto úseku tak, aby byla osvětlena alespoň hlavní komunikace.
Definitivnímu odstranění poruchy, bohužel, bránily podmínky – po delší době – běžné zimy,
které neumožnily použití potřebné techniky i samotné montážní práce. Děkuji všem
spoluobčanům bydlícím v dočasně neosvětleném úseku za jejich trpělivost a ty, kteří
aktivně informovali o výpadcích, děkuji za spolupráci. Nyní je zmíněný úsek rozdělen na
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tři samostatně jištěné okruhy (místo původních dvou), což jednak zamezí vzniku výpadků
vlivem přetížení a dále zjednoduší vyhledání případných poruch, které však vzhledem
k rozsahu provedené rekonstrukce v dohledné době neočekáváme.
O poslední akci na veřejném osvětlení se nám, jak už to na Rokytě bývá, postarala krátká
vichřice, kdy spadlý strom přetrhal dráty elektrického vedení. Díky rychlé reakci servisní
firmy byla tato porucha ve velmi krátké době odstraněna. Odklizení spadlého stromu
zajistili členové výše zmíněné JSDH.
…………………..
PLÁN ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ
Naplánovat konání jak tradičních, tak případně nově organizovaných akcí pod záštitou naší
obce není bohužel vůbec jednoduché, troufnu si říct že je to momentálně nemožné. Všichni
členové zastupitelstva spolu s dobrovolníky z řad občanů jsou připraveni, jakmile to situace
dovolí, obnovit veřejný a společenský život v naší obci minimálně na úroveň před
pandemií.
Nejaktuálnější plánovanou akcí, kterou nechceme odkládat je zahájení výsadby
vícedruhové ovocné aleje podél cesty vedoucí okolo volnočasového areálu do polí. Do
realizace tohoto záměru bychom opět rádi zapojili širokou veřejnost. Pochopitelně to
nebude akce hromadná, ale provedená na jakési etapy, kdy se vždy určitá část
dobrovolníků „rozptýlí“ po trase výsadby. Bude třeba vypracovat jakýsi časový plán, aby si
každý zájemce z řad občanů mohl vysadit „svůj“ strom. Pevně věřím, že i přes toto
omezení se nám tuto výsadbu podaří zrealizovat a že za několik let budeme moci sklízet
plody naší práce. Plody skutečné, ale například i ty v podobě procházky či posezení ve
stínu ovocných stromů.
Dále bychom rádi, byť v upravené podobě, pomohli zorganizovat akci „Ukliďme Česko“,
kdy obec Rokytá poskytne vše potřebné (pytle, ochranné pomůcky, svoz a likvidaci
sebraného odpadu), samotný úklid bude však muset probíhat individuálně. Zájemci,
kterým není vzhled svého okolí lhostejný se již nyní můžou hlásit o zmíněné pomůcky.
Bližší informace hledejte na oficiálních stránkách obce Rokytá.
Významnou akcí, jejíž realizace je na letošní rok plánována, je rekonstrukce místní
komunikace v rokli v Dolní Rokytě o délce cca 1000 m. Pokud se nestane nic
mimořádného, bude převážná část této investice hrazena z dotace MMR, kterou se nám
po značném, především administrativním úsilí, podařilo získat.
V plném proudu jsou i přípravy stavby skladu zahradní a jiné techniky a sportovního
vybavení v majetku obce Rokytá. Tento sklad bude postaven na místě bývalého dětského
hřiště za sběrným místem tříděného odpadu u OÚ.
Další plánovanou aktivitou je zahájení stavebních úprav prostoru vedle nové hasičské
zbrojnice v Horní Rokytě. V úvodní fázi dojde k důkladnému uklidu prostoru, k instalaci
nových oken a dále budou zahájeny práce na úpravě interiéru. Cílem je zde v budoucnu
provozovat Víceúčelovou halu s možností např. sportovního, kulturního či společenského
vyžití našich občanů.
Závěrem mi dovolte vrátit se k, v úvodu zmiňovaném, semknutí našich občanů při zajištění
výroby a distribuce ochranných prostředků v úvodu pandemie. Velmi si, nejen já, ale i celé
zastupitelstvo, takovýchto lidí velice vážíme. Ještě jednou tedy děkuji všem, kteří neváhali
6

a jakýmkoliv způsobem se zapojili do výše zmíněné výroby a distribuce ochranných
prostředků a do pomoci našim spoluobčanům právě v úvodní fázi pandemie. Pevně věřím,
že soudržnost rokyťáků nebude aktuálními omezeními nikterak narušena a po návratu
situace do normálu bude atmosféra v naší obci stejně skvělá jako před pandemií.

S pozdravem a přáním pevného zdraví a klidného prožití, byť omezených Velikonočních
svátků.
Váš starosta Antonín Marek.
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