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                                                                                                    prosinec 2013 
 
 
 
 
 
                                     Obec Rokytno 
 

                                                                      vás srdečně zve na 
 

I. Obecní  ples , 
 

který se uskuteční 
 

v pátek 17. ledna 2014 od 20 hodin 
v hospodě „U Pitrů“ v Rokytně 

 
 

Předtančení ve 20,30 hodin 
 

Hraje   TAXIS                        Vstupné 50 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 5/2013 ze dne 20.11. 2013 
 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání 
rady za poslední období.  

   

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
„Rozpočtovou změnu č. 5/2013 k  20.11.  2013“           
    Příjmy celkem: 1.054.200,- Kč  
    Výdaje celkem: 1.166.200,- Kč   
    Financování 112.000,- Kč 
Dále obecní zastupitelstvo pověřuje  účetní obce 
Rokytno Marcelu Kamenickou  provedením  případné 
rozpočtové změny  v  závislosti na přijatých 
dotacích, darech a daňových výnosech do 31.12.2013   

  

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje 
                  rozpočet  na rok 2014: 
 A, Závazné ukazatele Příjmy celkem: 10.270.800 Kč      
                      Výdaje celkem:  9.433.800 Kč      
    Saldo hospodaření-financování:      837.000 Kč 
            Rozpis financování:    
   Splátka půjčky Č.S.a.s. -byty      190.000 Kč 
   Splátka půjčky KB  kanalizace      647.000 Kč 
 

 B, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtový   
    výhled na roky  2015, 2016, 2017. 

 

 C, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola a mateřská škola Rokytno,  
Okres Pardubice                        790.000 Kč 

 

 D, Dotace pro  
 HC Rokytno                              35.000 Kč 
 FC DIKO  Rokytno                        10.000 Kč 
 Mysliveckého sdružení„Smrčiny“ Rokytno  15.000 Kč  
 SDH Rokytno                             40.000 Kč 
 Bowling                                  5.000 Kč 
 

4,  Obecní zastupitelstvo   schvaluje   odpisový   
   plán na rok 2014 dle přílohy . 
 

5, Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření 
dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 11.12.2008 
mezi  obcí Rokytno IČ 00274178 a Komerční bankou 
a.s , IČ 45317054 .  Na  základě výše uvedeného 
dodatku se nahrazuje článek 5.1. Smlouvy takto.  
Klient a Banka se  dohodli, že úroková sazba  bude 
činit 1,75 p.a. z jistiny Úvěru.   Článek 5.2.  se 
nahrazuje zněním : 
Doba platnosti úrokové sazby počíná dnem 
30.11.2013 a končí dnem 10.12.2018  
               

6,  Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pro  
využití části bývalé hospody čp. 146. 
V severní části budovy bude vybudována ordinace 
praktického lékaře + sociální zařízení. 
Jižní část budovy bude sloužit jako výstavní 
plocha pro stálou expozici modelů autíček (cca 
4000 kusů) největší svého druhu v ČR.    
 

7,   Obecní zastupitelstvo  schvaluje poplatek    
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu. Na základě předložených výpočtů je  
stanoven od 1.1.2014 ve výši 450 Kč na osobu/rok. 
 

 8, Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření 
„Smlouvy o zřízení věcného břemene“ dle GP 220 - 
57/2013 na pozemky parcelních čísel 439/1, 439/14, 
439/15 v k.ú.Bohumileč pro paní MŠ, která vlastní 
dům čp.45 v Bohumilči. 
 

9,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje přijetí úvěru          
od České spořitelny a.s. ve výši 1.000.000,- Kč se 
splatností 5 let  na dofinancování intenzifikace 
ČOV a jako zástavu použít pozemky ve vlastnictví   

obce a to p.p.č 686/1, 689, 727/1, vedených ve 
zjednodušené evidenci (PK) a  p.p.č 686/6 (KN).      
 

10, Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypracováním   
   znaleckého posudku na budovu čp.60 v Bohumilči   
    pro následný prodej. 
 

11, Obecní zastupitelstvo souhlasí s podpisem   
     smlouvy na právní zastupování s JUDr.   
     Jarmilou   Černou. 
 

12, Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  zadání   
    zpracování návrhu obecního znaku. 
 

13, Obecní zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši   
    5000,- Kč na rok 2013 pro Bowling Rokytno. 

 

 

 

 
Na rok 2014 připravujeme tři významné stavební akce. 
Jako priorita č.1 je II. etapa chodníků, což je úsek 
od Kašparových po zastávku „U lesa“. Je to akce 
administrativně velice náročná a k dnešnímu dni nám 
běží územní řízení, které nám dělá Stavební úřad 
v Sezemicích. Po nabytí právní moci nás čeká stavební 
řízení, které bude dělat Magistrát města Pardubic – 
odbor dopravy. 
  Druhou akcí v pořadí je Dům s pečovatelskými byty 
Rokytno čp. 48.(bývalé Vostřelovo). Tady nám  běží 
stavební řízení sloučené s územním řízením, což není 
tak složité. 
  Třetí akcí, která je stále otevřená je kanalizace 
Bohumileč, na kterou je projektová dokumentace a máme 
zahájené vodoprávní řízení. Opět to dělá Magistrát 
města Pardubic. 
Na všechny výše uvedené akce budeme žádat o dotaci. 
Jak všichni víte, nová vláda ještě není a jaké budou 
její priority je ve hvězdách. Nicméně štěstí přeje 
připraveným, a tak budeme doufat, že se vše v dobré 
obrátí.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
Příjmy Schválený rozpočet 

Daňové příjmy 8 613 400 Kč 

Nedaňové příjmy 1 065 800 Kč 

Kapitálové příjmy 179 000 Kč 

Dotace 412 600 Kč 

Příjmy celkem 10 270 800 Kč 

Výdaje Schválený rozpočet 

Zemědělství a lesní hospodářství 10 600 Kč 

Doprava – silnice, chodníky 836 000 Kč 

Vodní toky a odpadní vody 2 125 000 Kč 

Vzdělávání - školství 790 000 Kč 

Kultura a zájmová činnost 382 000 Kč 

Bydlení, komunální služby,územní rozvoj 2 131 100 Kč 

Ochrana životního prostředí,odpady,zeleň 658 000 Kč 

Sociální péče a pomoc 111 000 Kč 

Bezpečnost a veřejný pořádek,ochrana obyv. 11 000 Kč 

Požární ochrana 127 000 Kč 

Územní samospráva 2 217 100 Kč 

Celkem výdaje 9 433 800 Kč 
    

Financování  837 000 Kč 

splátky úvěrů KB  647 000 Kč 

splátky úvěrů ČS 190 000 Kč 
    

Celkem výdaje s financováním 10 270 800 Kč 

O  čem se jednalo 

 

Rozpočet obce Rokytno  
na rok 2014 

 

Připravujeme 



        

 Kontakty  Obecní úřad Rokytno, Rokytno 21 
               533 04 pošta Sezemice   
               telefon 466 989 128              
               Email: urad@rokytno.eu 
               Webové stránky www.rokytno.eu 

     

 

   

   Obecní úřad 

 

   úřední hodiny 

Den Hodina 

Pondělí 7 - 12 13 - 16 

Úterý 7 - 12 13 - 15:30 

Středa 7 - 12 13 - 17 

Čtvrtek 7 - 12 13 - 15:30 

Pátek 7 - 11 
 

   Knihovna  Úterý 15 - 18 
 

Ordinace  Rokytno 

Mudr. Škoda  Pavel 
 Čtvrtek 8 - 12.30 

 

 

   Kadeřnictví 

Oldřiška Štěrovská 

 Středa       8 – 17  lichý týden 

 

 
Obecní úřad Rokytno oznamuje, že ve dnech 
23.12.2013 - 31.12.2013 nejsou  úřední hodiny. 
 
Mudr Pavel Škoda oznamuje,   že dne 23.12. a   
30. – 31.12.2013 neordinuje. Dne 27.12. je 
ordinace v Býšti.  
 
Mudr Jana Ižáková   oznamuje, že dne 23.12. a   
30. – 31.12.2013 neordinuje. Dne 27.12. je 
ordinace ve Chvojenci, Rovni i Býšti, ale bez 
sestry, proto jen pro akutní případy.  
 

   
 
 
 

Cena stočného zůstává pro rok 2014 ve stejné 
výši jako v roce 2013, což je 630 Kč za osobu a 
rok (18 Kč za m3 a 35 m3  za osobu a rok).  
    Smlouvy u ostatních odběratelů se upravují 
v ceně za m3  . 
Částka 630 Kč je stanovena  při průměrné 
spotřebě 35 m3 na osobu a rok a 18 Kč/m3. 
 

    Složenky ani výzvy na platbu v roce 2014 Vám 
opět zasílat nebudeme.  
  Stočné máte povinnost platit dle smlouvy 
včetně dodatku. Platí jej každá osoba bydlící 
v obcích (i když nemá v obci trvalý pobyt) a 
každá nemovitost, která má jímku tlakové 
kanalizace. Žádáme Vás proto, aby jste veškeré 
změny v počtu osob v domácnostech hlásili na 
Obecní úřad v Rokytně – stačí i zavolat  - tel 
466989128 nebo napsat email – urad@rokytno.eu.        
 

  Stočné ve výši 630 Kč na osobu je při roční 
splátce splatné do  30.  6.  2014.  
 

               Připomínáme těm, kteří mají 
stočné na více splátek, aby nezapomínali tyto 
splátky včas platit. 
Pololetní splátky do 30.6. a do 30.11.2014. 
I když máte ve smlouvě sjednánu platbu stočného 
na více splátek, lze ho zaplatit najednou        
do 30.6.2014. 
  
Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
 

1. hotově v kanceláři  obecního úřadu 
  v Rokytně (po 7-12, 13-16 hod,  

 út,čt, do 15.30 hod, st do 17, pá do 11hod)  
2. příkazem k úhradě - na účet   
 vedený u ČSOB - číslo účtu 176977704/0300,  
 variabilní symbol je  číslo smlouvy 

  

 
Při vypouštění odpadních vod Vás prosíme, aby jste 
do čerpacích  jímek nevypouštěli žádné věci, které 
tam nepatří (ubrousky, hygienické potřeby, hadry, 
apod). Tyto předměty poškozují čerpadlo v jímce. 
Poškození čerpadla z těchto důvodů může 
poskytovatel služby (Svazek obcí) předepsat 
k úhradě. Do čerpacích jímek je také zakázáno 
přepouštět odpadní vody ze starých jímek a 
„fekálie“  od zvířat. Tyto odpadní vody způsobují 
nemalé problémy na čistírně odpadních vod. 

  

 Jímku občas kontrolujte a případnou poruchu 
hlaste na obecní úřad v Rokytně    nebo volejte  
na telefonní čísla 466989128, 602435122 ,724180927  
Z důvodu novelizace zákona číslo 274/2001 Sb. 
musíme postupně předělat všechny smlouvy         
na odvádění odpadních vod. Proto budeme zasílat 
smlouvy nejprve těm, kde budou změny, postupně    
i ostatním. Nové smlouvy musí být sepsány vždy 

s majitelem nemovitosti,  ke které je jímka.     

 

V současné době je realizována „INTENZIFIKACE 
ČOV“. Práce neprobíhají podle našich představ, ale 
je to zapříčiněno především trošku nesmyslným 
zákonem o zadávání veřejných zakázek.  Z důvodu 
různých dotačních titulů je stavba rozdělena     
na dvě etapy. Samozřejmě na každou část bylo nutné 
vypsat samostatné výběrové řízení a to nám celou 
stavbu značně zkomplikovalo. Nyní to máme již    
za sebou a  pokračujeme dále i když se zpožděním a 
vzhledem k nepříznivému počasí za značně ztížených 
podmínek. 
 

 
 
 
 
Matematické hrátky s číslem sedm, tak by se dalo nazvat 
aktuální dění v obci Rokytno na Pardubicku a to v souvislosti se 
sběrem tříděného odpadu. V relativně malé obci totiž mají 
sedm sběrných hnízd a počty kontejnerů rozšířilo o dalších 
sedm kusů. V řeči čísel to znamená, že v Rokytně na jednu 
sběrnou nádobu připadá „jen“ dvaatřicet obyvatel.  
 

V Rokytně už mají 30 sběrných nádob na papír, plast a sklo, 
dalších sedm kontejnerů na čiré sklo teď obec pořídila                 
ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. Ta tyto kontejnery 
bezplatně obcím zapůjčuje. „U nás v obci třídíme už několik let. 
Máme sedm sběrných míst a každé z nich jsme nyní dovybavili 
novými kontejnery na čiré sklo. To začínáme třídit nově, i když 
netříděné sklo jsme už sbírali,“ prozrazuje starosta obce Josef 
Kubizňák. V obci už mají celkem 37 kontejnerů na tříděný odpad 
- jedenáct žlutých nádob na plast, devět na papír a celkem 
sedmnáct na sklo. Kromě toho obec pořádá dvakrát do roka          
i sběr železa.  
„Podle statistik má Rokytno necelých 850 obyvatel, a přesto už 
v obci mají sedmatřicet kontejnerů na tříděný odpad. To je dobrý 
přístup. Správné třídění plastů je totiž důležité nejen pro úsporu 
energie, ale i pro šetření životního prostředí,“ chválí Rokytno 
Milan Křehlík, regionální manažer autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s. 
Sběrné nádoby zapůjčuje EKO-KOM, a.s. v rámci svého „projektu 
nádob“, který je jednou z mnoha aktivit společnosti. Tento 
projekt je realizován ve spolupráci s Pardubickým krajem a 
s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje.  
Informace o třídění v regionu je možné najít na stránkách 
www.ekontejnery.cz. Se správným tříděním odpadu pak může 
pomoci web www.jaktridit.cz. 
 

Kontakt:                                              Ing. Milan Křehlík,  
regionální manažer autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. 

                                   Tel.: 721 562 554, E-mail: krehlik@ekokom.cz 

 

Tlaková kanalizace  

V Rokytně mají „šťastnou sedmičku“  

http://www.rokytno.eu/
http://www.ekontejnery.cz/
http://www.jaktridit.cz/
mailto:krehlik@ekokom.cz


 
 

 
 

 
 

 

 
 

                     svozovým   dnem    je    pondělí 
 

 

  měsíc          den 

  leden 6,   20 

  únor 3,   17 

  březen 3,   17,   31 

  duben   14,  28 

  květen 12,  26 

  červen 9,   23 

  červenec 7,  21 

  srpen 4,  18 

  září 1,  15,  29 

  říjen 13,  27,  

  listopad 10,  24 

  prosinec 8,  22 
 

       Starý Drahoš  má svoz popelnic ve stejný týden              

       ale ve středu. 
 

 
 
 
 

                                                                                          
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů  pro rok 2014 
zůstává stejný jako v letošním  roce   ve výši           

                                                    450 Kč za  poplatníka a rok. 
  

 Poplatek je třeba zaplatit do 31.3.2014  
 
     V případě, že nezaplatíte poplatek             
do 31.3.2014,   bude Vám vystaven  „Platební 
výměr“, ve kterém bude poplatek zvýšen.  
Poplatek lze zvýšit až na trojnásobek. 
     Opozdilce v placení upozorňujeme , že 
poplatek nezaplacený v termínu bude opravdu 
navýšen a to minimálně na dvojnásobek – to je   
na 900 Kč za poplatníka. 
 

LIKVIDACE ODPADŮ V ROKYTNĚ: 
 

Komunální odpad – popelnice jsou vyváženy 1x     
za čtrnáct dnů – vždy v pondělí.  

 

Velkoobjemný odpad - jedná se např. o starý 
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, 
kuchyňské linky, pneumatiky, atd. Tyto odpady 
můžete odvézt na sběrný dvůr do Dražkovic. Můžete 
odvézt  max. 200 kg  odpadu  a 50 kg    pneumatik                                                                                                                                                                                                                                                          
na osobu a rok.   Provozní doba sběrného dvoru je  
  PO – PA  6.30 – 15 , ve středu do 17 hodin.  

 

Osvětlovací zařízení a baterie lze je odevzdat   
do kontejneru  v budově obecního úřadu v Rokytně. 

 

Elektroodpad -vysloužilé elektrospotřebiče můžete 
odložit do kontejneru  v budově obecního úřadu 
v Rokytně (menší kusy) nebo do prostoru za obecním 
úřadem v Rokytně. 

Textil kontejnery na sběr textilu  jsou umístěny 
v Rokytně ze obecním úřadem a v Bohumilči          
u hospody. Do kontejneru patří veškerý textil ale 
zabalený do igelitových pytlů nebo tašek. 
 
 

Tříděný odpad – kontejnery v obci 
Kontejnery na plast jsou vyváženy každou středu. 
Papír je vyvážen každou sudou středu. 
Kontejnery na barevné sklo se vyvážejí dle potřeby. 

Nově máme kontejnery na  bílé sklo 
 

Protože stále někteří naši spoluobčané neplní naše 
prosby,  znovu  již  poněkolikáté připomínáme :  
do kontejnerů ukládejte tříděný odpad v  co 
nejmenším objemu, aby nezabíral hodně místa 
v kontejneru:  
- plastové lahve sešlápnuté, vysypané z tašek  
- velké plastové folie zabalené do balíčků  
- papírové krabice rozdělané, srovnané, případně   
   sešlápnuté 
 
U kontejnerů,  prosíme,   udržujte  pořádek,  
protože to je  vizitka chování občanů  naší  obce. 
 
 
 

 

 

Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, 
           za každého dalšího 100 Kč. 
 

Poplatek se platí i za štěně od stáří tří měsíců 
(platí se za zbývající poměrnou část roku). 
Poplatek je  splatný do  31. 3. 2014. 
 
 
 

 
 
 

Složenky na poplatky nebudou zasílány. 
 

Místní poplatky se platí 
                od 20.1.2014 do 31.3.2014 
 
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 

 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu     
   v Rokytně v úředních hodinách  
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 a do textu 
jméno poplatníka. 
  I v roce 2014 jsme se rozhodli stanovit dny  
s prodlouženými  úředními  hodinami určenými  
speciálně  pro  výběr místních poplatků a to:  
 
V kanceláři OÚ v Rokytně 
 

ve středu   19.3.2014 od 14 do 18 hodin  
ve středu   26.3.2014 od 14 do 18 hodin  
 

V kanceláři OÚ v Bohumilči 
 

ve čtvrtek  20.3.2014 od 16 do 18 hodin  
 

 
Jinak je možno poplatky uhradit v běžných 
úředních hodinách úřadu, 

ale nejpozději do 31.3.2014.  

Poplatek za komunální odpad 

 

Placení poplatků za odpad a psa 

Harmonogram 
svozů popelnic v roce 2014 

Poplatek za psa 



 
 
      

                   Základní škola                      

                                                                                                                                          a      
 

                   mateřská škola 
 
               Rokytno, okres Pardubice 
 

Střípky z naší školy 
 

Zapojujeme se do projektů, grantových programů 
Proč se zapojujeme do projektů: 
1. projekt nás oslovil svou tématikou  
2. chceme získat finanční podporu 
3. chceme využít vzdělávání všech pracovníků 
zdarma 
4. chceme nabídnout kvalitní výchovně vzdělávací 
programy dětem zdarma 
 

Zapojení v tomto školním roce 
 

Projekt EU Peníze školám 
Pro školu jsme získali 497 753,- Kč, které jsme 
v průběhu 2,5 let proinvestovali do vzdělávání 
pedagogických pracovníků, do tvorby 252 výukových 
materiálů pro žáky. Každou ze tří tříd jsme 
vybavili interaktivní tabulí s ozvučením a 
dataprojektorem na malou ohniskovou vzdálenost. 
Nakoupili jsme 10 žákovských PC stanic,           
1 učitelskou stanici, nový server, 1 notebook. 
Projekt byl ukončen v září 2013. 

  

Projekt Učebna na farmě 

 

Minulý školní rok jsme potvrdili svou účast na 
projektu Učebna na farmě, který realizuje Sdružení 
občanů pro pomoc zdravotně postiženým APOLENKA. 
Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem 
ČR.  
Žáci ZŠ navštíví v rámci projektu Apolenku 2x.      
V září se prvňáčci rozjeli do Spojilu, kde se 
zúčastnili environmentálního vzdělávacího programu 
nazvaného O beránkovi a ovečkách, v dubnu žáci 4.a 
5. ročníku navštíví program O stromech v lese a 
sadu. Tímto děkujeme zřizovateli školy, obci 
Rokytno, že nám zdarma propůjčil obecní tranzit. 
 

Projekt Čistý les 

 

V pátek 6.9. se všichni žáci od 1. do 5. ročníku  
zapojili do projektu "Čistý les", který organizuje 
Seca Borohrádek a partnery akce jsou nadace Dřevo 
pro život a Marius Pedersen. Fotodokumetaci z akce 
si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 
Uvádíme dojmy dětí: 
V pátek jsme šli čistit les od odpadků. Ze začátku 
to nevypadalo hrozně. Ale u silnice bylo plno 
flašek a o kus dál jsme našli auto, které bylo 
rozpadlé a gauč a další odpadky. Připadala jsem si 
jako v odpadkovém koši.  
(Eliška Moravcová)   
Měli jsme za úkol čistit les, ale mně se do lesa 
nechtělo. Když jsem tam přišel, na začátku nic 
nebylo až na houby.  Dál už jenom samé odpadky.  
To bylo to nejhorší, co jsem kdy viděl. Čistili 
jsme les, ale pytle nestačily a tak jsme tam něco 
museli nechat. (Jéňa Boháč) 
Když jsme ještě nebyli u silnice, nebylo to tak 
hrozné. Když jsem však uviděl, co je u silnice 
poházené, rozzlobil jsem se na všechny ty lidí, 
kteří ničí přírodu a mohou způsobit i zranění 
zvířat či lidí. Kromě skla a plastů jsme 
našli součástky do aut, pneumatiky, gauč, kosti. 

doufám, že se s tím v blízké době něco udělá. 
(Vítek Vohradník) 
Všechny školní třídy ZŠ z Hradce Králové, Pardubic 
a okolí, které se zúčastnily projektu Čistý les 
(vyhlásila na Den Země Seca Borohrádek, již jsme 
Vás informovali výše), byly zařazeny do slosování 
o naučnou akci Nadace dřevo pro život "Do lesa    
s lesníkem". Překvapilo nás, že štěstí v podobě 
losu padlo i na nás. Z naší školy se mohlo 
zúčastnit 20 žáků. Vybrali jsme žáky 3.a 4. 
ročníku, kteří v pondělí 14. října přistoupili    
do autobusu k žákům z Hradce Králové a vyrazili 
směr Borohrádek.  
Zveřejňujeme odpovědi některých žáků 4. Ročníku   
na otázku:  
Co tě zaujalo? 
zvířecí parohy, že dřevorubci mají na špičkách bot 
železo, jak se chytají lýkožrouti, sázení stromků, 
vyrábění ze dřeva, že se vrtá do stromu, aby se 
zjistilo, kolik je stromu let 
 

Co jsem se dozvěděl/a nového? 
jak se měří délka a šířka stromů, že stromy, které 
se mají vykácet, se označují, že se lýkožrouti 
chytají do takových nádob, které mají stěny tak 
udělané, že lýkožrout do nich narazí a spadne    
do takové mističky 
 

Co se mi nejvíc líbilo? 
vyrábění ze dřeva, vyrábění obrazů na zeď, přilba 
dřevorubců se sluchátky, aby neohluchli, jak 
veverka skákala po stromech, hra s obrázky zvířat 
a jedna hra, která se jmenuje Srnka, mě hrozně 
bavila, líbila se mi všechna stanoviště  
Z akce vznikla reportáž, můžete si ji prohlédnout 
na 
http://www.nadacedrevoprozivot.cz/aktuality/171-
reportaz-z-borohradku-do-les  
 
Projekt Výchova ke zdraví 

 

Využili jsme nabídky Centra celoživotního 
vzdělávání Jezerka o.p.s., které v rámci projektu 
Výchova ke zdraví v pedagogické praxi nabízí 
vzdělávací semináře, workshopy a exkurze k tématu 
Výchova ke zdraví, jež jsou realizovány od září 
2012 do roku 2014.  
Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem 
ČR.  
V průběhu října učitelka MŠ absolvovala vzdělávací 
seminář Psychomotorické hry. V lednu 2014 se 
zúčastníme seminářů Výchova k nekuřáctví a 
zdravému životnímu stylu v MŠ, Výchova 
k nekuřáctví a zdravému životnímu stylu v ZŠ. 
 

Zdraví na talíři 

 

Již víte, že jsme se zapojili do projektu Zdraví 
na talíři a že naše pí. kuchařky se v průběhu 
prázdnin týden vzdělávaly. Dík jejich aktivnímu 
přístupu máme možnost jejich nabyté vědomosti 
přefiltrovat přes dobroty na talíři. Od prvního 
zářijového týdne jsme ochutnávali zdravá jídla, 
jejichž základem byly biopotraviny. U většiny dětí 
se setkala s pozitivním ohlasem. I zarytí odpůrci 
z řad dospělých dle chuti nepoznali, že např.    
do mletého masa byla přidaná pohanka. 
Úvodem do tématu zdravé výživy se v průběhu září 
zabývaly i učitelky MŠ a ZŠ, kdy každá z nich 
absolvovala 5ti hodinové školení. V průběhu října 
se vzdělávala ředitelka. Učitelka MŠ absolvovala  
2 denní školení Zdravá výživa v ŠVP PV, stravování 
v MŠ. Obě pí.kuchařky prošly pokračujícím 1 denním 
seminářem a 1 den se zúčastnily vzdělávací 
exkurze. V listopadu pí. učitelka z MŠ absolvovala 
seminář Celá školka žije zdravím, 2 pí. učitelky 
ZŠ 2 denní seminář Zdravá výživa v ŠVP ZV. 
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Více o naplňování projektu se můžete dočíst      
na našich webových stránkách www.skola-
rokytno.webnode.cz , kde si můžete prohlédnout 
kuchařku, která vznikla z realizované akce       
pro děti a rodiče Ochutnej, co mně chutná          
i fotodokumentaci celé akce. 

  

Záložka do knihy spojuje školy 

 

V letošním školním roce jsme se společně se 187 
dalšími školami zapojili do 4. ročníku 
mezinárodního česko – slovenského projektu Záložka 
do knihy spojuje školy: namaluj mi svého 
oblíbeného literárního hrdinu.  
Cílem projektu je podpora čtenářství a navázání 
kontaktů mezi českými a slovenskými základními 
školami prostřednictvím výměny záložek, které žáci 
sami vyrobí libovolnou technikou. Na záložkách je 
ztvárněn oblíbený literární hrdina. 
Projekt vyhlásili: Národní pedagogické muzeum a 
knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská 
pedagogická knižnica v Bratislavě. 
Žáci vyrobili záložky a vyměnili si je s vybranou 
slovenskou školou – ZŠ Choňkovce.  
Česko – slovenský projekt byl ukončen 31.10.2013 a 

během měsíce listopadu byl vyhodnocen.  
  

Žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje  
pro rok 2014 

Ke konci listopadu podala škola žádost o grant - 
ve výši 20 000,- Kč na volnočasové sportovní 
aktivity žáků.  Rádi bychom žákům pořídili         
2 florbalové branky se sítí, 2x výstroj a výzbroj 
brankáře, školní set florbalových holí a míčky, 
rozlišovací dresy, obaly a tašky, kužely a mety 
pro trénink. Poskytnutí grantu je vždy vázáno    
na finanční spoluúčast zřizovatele ve výši min.  
30 %. 

 
 

Regenerace školní zahrady 
 

Stručně o OPŽP 
Operační program Životní prostředí (OPŽP) je podle 
výše finančních prostředků druhým největším českým 
operačním programem. V letech 2007-2013 nabízí    
z Fondu soudržnosti a Evropského fondu          
pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur,        
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 
a státního rozpočtu dalších více než 300 milionů 
eur. Cílem operačního programu je ochrana a 
zlepšování kvality životního prostředí v České 
republice. 
Dotace může dosahovat až 90 % z celkových 
způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů   
je podmínkou veřejné spolufinancování.  
Jaký významný problém nám projekt pomáhá řešit. 
Naše školní zahrada postrádá podněty pro zajímavé, 
různorodé, spontánní i řízené přírodovědné, 
pohybové, relaxační činnosti, které odpovídají 
bezpečnosti.   
Děti postrádají zastíněné plochy na školní zahradě 
a rovný terén pro výsev kvalitního travnatého 
povrchu, na kterém by se v průběhu deště nebo tání 
sněhu nehromadila voda zabraňující pobytu dětí    
na školní zahradě. 
 
Jaká konkrétní změna nastane dík realizovanému 
projektu.  
Podrobně popsáno v přiložené Technické zprávě 
Regenerace zahrady MŠ Rokytno 
 

Realizací projektu vznikne přírodní zahrada, která 
dík vysázené zeleni, herním prvkům, mobiliáři dá 
dětem i pedagogům dostatek podnětů ke smyslovému a 
prožitkovému poznávání, k hledání a uvědomování si 

souvislostí mezi přírodními jevy, živly. Bude 
motivovat k různorodým řízeným i spontánním 
činnostem, zaměřeným na environmentální výchovu, 
na sport a pohyb, na volnou hru dětí. Umožní 
setkávání se zajímavými lidmi, s dětmi jiných 
mateřských škol, s rodiči, prarodiči. 
V neřešené části zahrady se nachází stávající 
ohniště, které bude ponecháno a též využito ke hře 
a výuce.                                            

V zahradě zůstanou zachovány některé prvky. Jedná 
se především o dlažbu u 
budovy a chodník podél budovy školy k boční 
brance. Dlažby umožňují pohyb dětí po 
odstrkovadlech, na koloběžkách a kolech. V dlažbě 
u budovy je naplánováno vyskládání panáka        
na skákání a herní plán pro Člověče, nezlob se. 
Dále bude zachována lezecká věž, pískoviště, 
domeček.            

Vyňato z Technické zprávy (popis návrhu projektu): 
V zahradě jsou využívány prvky z přírodních 
materiálů s přírodním vzhledem. Herní prvky jsou 
navrženy z akátového dřeva se zachováním 
přírodního tvaru, vzhledu i barvy. Rostliny jsou 
domácího původu anebo zdomácnělé, v přírodě i obci 
běžně rostoucí. 
První část zahrady, v severní části, bude sloužit 
jako bylinková a okrasná zahrádka. Na ploše se     
v současnosti nic nenachází. Podél plotu bude 
vytýčen obloukový záhon, který bude 
osázen bylinkami /šalvěj, máta, dobromysl, 
meduňka/, voňavými trvalkami a keři /šanta kočičí, 
levandule, růže,.../, rostlinami, které lákají 
motýly /třapatka, komule, plaměnka,.../ a jedlými 
kanadskými borůvkami. Ty budou vysázeny v jižním 
rohu, který je přistíněn budovou školy. 
Dominantu bude tvořit jeřáb duryňský, který má    
na podzim zajímavé žluté plody, vhodné 
k vyrábění. 
Hlavní část zahrady bude věnována herním prvkům a 
samotné hře. Za stávající lezeckou věží bude 
doplněn drátěný plot, který oddělí zahradu 
mateřské školy od ostatních částí, do plotu bude 
vložena branka. 
Ze stávajícího chodníku podél budovy bude odbočen 
nový mlatový chodník do oblouku, 
který vede až k nově navrženému altánu. Chodník 
bude křížit vodní hřiště. Jedná se o prostor     
ve tvaru kruhu, vysypaný jemným štěrkem, kde bude 
vystavěno vodní hřiště. K vodnímu hřišti bude 
přivedena voda. Voda bude pumpována klasickou 
pumpou a bude se roztékat po vyvýšených stolech, 
které je možné využít k vodním hrám. Přes 
štěrkovou plochu vede další herní prvek, lávka     
s kmitajícími trámky nebo pohyblivá lávka. Oblouk 
chodníku také vymezuje centrální travnatou plochu 
určenou ke hrám. 
Od altánu s vysázenou zelenou střechou je navržena 
„opičí“ stezka k pískovišti. Je tvořena špalky    
a kládou pro cvičení rovnováhy. Uprostřed 
pískoviště je postaven lezecký totem.            
Za pískovištěm cesta pokračuje dřevěnými tunely. 
Mezi stromy jsou napnuta lana. 
Do zadní části zahrady je umístěno vrbové iglú a 
prvek zemljanka. V podstatě se jedná o prolézací 
„noru“, zahrnutou zeminou. Nedaleko stávající 
lezecké věže jsou umístěny hromady s volně 
přístupným materiálem – větvemi, špalky, cihlami, 
kamenivem. Zde vzniká prostor pro kreativní hru. 
Ve výklenku mezi budovami je navrženo místo      
pro divadlo. Jedná se o zpevněnou plochu, 
doplněnou zídkou pro hru s loutkami.                                                                  
Zahrada bude doplněna slunečními hodinami a 
systémem pro pozorování zvířat. Jsou zde navrženy 
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ptačí budky,krmítka, hmyzí hotely i domky pro 
ježky. V zadní části zahrady je vytvořena nadzemní 
nádržka pro žáby. 
Stávající stromy a dřeviny budou ošetřeny. 
Pokáceny budou pouze dřeviny ve špatném zdravotním 
stavu a několik keřových skupin v nevyhovujícím 
stavu. Nově budou vysázeny stromy, keře a obnoven 
trávník. 
Děkuji Radě školy a pedagogickým pracovníkům     
za aktivní podíl v přípravné fázi renovace školní 
zahrady v přírodním stylu. 
Děkuji zřizovateli za podporu i přislíbenou 
spoluúčast na projektu. Bez něho bychom nemohli 
žádost podat, protože zahradu vlastní i spravuje 
obec Rokytno.  
Do projektu teče spousta naší pozitivní energie. 
Věřím, že s pomocí Vás - rodičů, spoluobčanů, 
přátel naší školy - obec získá inspirující 
prostor, který bude využíván k hraní,k sportování, 
k poznávání, k vnímání souvislostí, k uvědomování 
si duality přírodních živlů, k setkávání dětí i 
dospělých, k vytváření si základních postojů       
k přírodě, k životu. 
 
 

Střípky ze školní družiny 
 

Začátek školního roku ve školní družině patřil 
dozrávajícímu ovoci a pobytu v krásném prostředí 
okolí školy, následující měsíc byl pak ve znamení 
přírodnin. Seznamování s nimi probíhalo jak       
ve škole, tak v přírodě. Děti vyráběly zvířátka    
z kaštanů, listí, šípků. V parku u školy si mohly 
vyzkoušet frotáž kůry stromů. Zabývaly se také 
historií a současností obce Rokytno. Zajímaly se   
o původ názvu obce, o historické nálezy, které zde 
byly objeveny. Při vycházkách navštívily 
jednotlivá místa obce. Na závěr se děti pokusily   
o návrh, jak by mohl vypadat erb vesnice, vyrobily 
si historické mince, které na tomto území byly 
objeveny.  Vyvrcholením celé akce byla exkurze 
obecního úřadu a všech jejich prostor – 
kadeřnictví, lékařské ordinace i hasičské 
zbrojnice. 
Oblíbené u dětí se staly pátky, kdy si sami 
připravují program pro své kamarády. A tak se 
vyhlašují soutěže nebo se hraje cirkusové 
představení, vystupují flétnisti atd. 
Listopadové aktivity začaly ve znamení svátků 
Hallowen. Děti měly možnost vyzkoušet si dlabání   
a zdobení dýní, vyrobit si duchy a stašidýlka. 
Všichni jsme tak strávili příjemné odpoledne.     
V tomto měsíci nás navštívili také zaměstnanci 
Ekocentra Paleta a děti se zúčastnily besedy      
o bylinkách, která navázala na projekt o zdravé 
výživě. 
Závěr měsíce patřil pak spíše adventu a přípravám 
na vánoční svátky, na které se všichni už moc 
těšíme. 
         Pí. vychovatelka Bc. Marcela Žaloudková 
 
 

Střípky z mateřské školy 
 

Do mateřské školy je zapsáno 36 dětí, které jsou 
rozdělené do 2 oddělení. Většinu dne děti tráví 
společně, pouze během řízených výchovně 
vzdělávacích činností pracují třídy odděleně. 
Nové děti zvládly adaptaci během měsíce září. 
Naučily se mnoho nového: poznat místo se svojí 
značkou, najít si místo u stolečku, prostřít a 
samostatně přinést svačinu či oběd, uklidit po 
jídle i po hraní. Starší děti si samy mažou 
pomazánku na pečivo. Denně si mohou vybrat ze 2–3 
druhů nápojů, které si samy nalévají. Větší děti 
rády pomáhají mladším. 

Během výchovně vzdělávacích činností zařazujeme 
různé metody a formy práce, umožňujeme dětem 
aktivní poznávání světa prostřednictvím všech 
smyslů. 
Mladší děti se v průběhu měsíce září seznamovaly 
s MŠ, ZŠ a jejím blízkým okolím. Starší děti 
poznávaly důležitá místa v Rokytně. Další výpravy 
byly zaměřené na objevování přírody. V okolí 
mateřské školy děti pozorovaly stromy a jejich 
plody. Při vycházkách do polí poznávaly plodiny a 
sledovaly jejich sklizeň. Všichni se byli podívat, 
jak se krouhá zelí. 
Poznávání ovoce a zeleniny je u dětí velmi 
oblíbené, rády procvičují svůj hmat, čich a chuť. 
Starší děti dokáží připravit zeleninové a ovocné 
mísy, jednohubky s vlastnoručně vyrobenou 
pomazánkou.  
V posledních týdnech se všechny děti zejména těší 
na Ježíška, rády vyprávějí o tom, co si přejí pod 
stromeček. Čekání jim určitě zpříjemní vyrábění 
zasněžených stromečků a vloček, mikulášská 
nadílka, vánoční tvoření společně s rodiči, 
přípravy na vánoční vystoupení a program ekocentra 
Paleta nazvaný Vánoce. 
Pí. učitelka Milada Reinberková 
 

Zájmové kroužky, které nabízíme na naší škole 

 
 

V ZŠ: Hra na zobcovou flétnu, Výpočetní technika, 
Taneční kroužek, Výtvarný kroužek, Sportovní 
aktivity. Celkem zapojeno 71 účastníků. 
V MŠ: Hra na zobcovou flétnu, Anglický jazyk, 
Pohybová průprava, Arteterapie. Celkem zapojeno  
41 účastníků. 
 

 
Tímto Vás srdečně zveme na tradiční 

vánoční vystoupení 
 dětí z MŠ a žáků ze ZŠ,  

které se uskuteční v úterý 17.12.2013  
od 16:30 hod. v tělocvičně školy.  
Na vystoupení se budou prezentovat 

 i zájmové kroužky. 
 

Přijměte dárek od nás - básničky, které vznikly 
při společném veršování žáků 1. ročníku. 
 
       Postavíme sněhuláka   
 velikého Bambuláka.   
 Do ruky mu dáme koště          
 na hlavu hrnec ještě.           
 Budeme se koulovat,    
 výskat, křičet, radovat. 
 
 Cukroví v kuchyni voní, 
 zvoneček na stromečku zvoní. 
 Pod ozdobený stromeček 
 dáme krásný dáreček. 
 Jablíčko si rozkrojíme, 
 dárečky si rozbalíme. 
 Dneska bylo príma, skvěle 
 a teď honem do postele. 
 
 
Pokojné Vánoce, nechť Vás v následujícím roce 
provází láska, důvěra, radost a zdraví.  
         Za děti a zaměstnance Olga Brousilová. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Dnes zrekapituluji naši činnost.  
    Scházíme se každé druhé úterý v měsíci       
od 19.hod. I pozdější příchody nás těší. 
    Patchworkářky a jiné tvořilky v každou středu        
od 17.hod. I zde platí pozdější  příchody. Jsme  
rádi, když se na nás přijdete podívat. 
    V dubnu jsme si udělali první výlet          
na Mezinárodní výstavu patchworku do Prahy. O té 
jste si  mohli přečíst v červnových novinách. 
    V červenci jsme navštívili naši secesní perlu 
na Labi, Hradec Králové. Po stopách historie.  
Elektrárnu Hučák, Bílou věž a pohled z ptačí 
perspektivy, Magistrát (bývalý pivovar). Místo kde   
sídlila královna Eliška Rejčka, Městské muzeum a 
pěšky na autobusový terminál. 
    30.11. Výlet do Prahy na Mezinárodní výstavu 
panenkového umění. Prošly jsme předvánoční    
Prahou. Náměstím Republiky podle domu Kotva      
na Ungelt a Staroměstské náměstí.  Starou 
královskou cestou přes Karlův most. Tady scházíme 
schody na Kampu k Sovovým   mlýnům a do Michnova 
paláce, kde se výstava koná. Byla tu spousta 
uměleckých panenek, loutek,  medvídků, zvířátek a 
jiných postaviček.  
    Máme z našeho cestování spoustu zážitků      
se kterými se s vámi rádi podělíme. 
    Srdečně vás zveme mezi nás. 
                                Marie Fousková. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1620, 1914, 1939, 1968 – to všechno jsou důležité 
mezníky našich malých velkých dějin. Data, která 
za sebou nechala krvavé stopy, nebezpečí          
a beznaděj. Data, kdy lidé přestali být lidmi,    
a proto jsou v naší paměti uschována jako 
důležitá. A dnes, kdy se píše téměř sklonek roku 
2013, kdy nám tyto události připadají jako téměř 
zapomenuté, opředené pavučinou času, jako tlustá 
čára za utrpením, jako velký otazník v budoucnosti 
a pokroku, se čím dál častěji zamýšlím nad tím, 
jestli se s veškerou modernizací a technikou 
změnila i lidská duše. Dovolím si v této 
záležitosti mezi duši a mysl použít pomyslné 
rovnítko, třebaže s malými výhradami. I přes to, 
že jsme jako společnost udělali velký krok 
dopředu, jako lidé, v tom pravém slova smyslu, 
však možná zaostáváme. Stále častěji se s rostoucí 
nelibostí setkávám s přemírou kritiky, nesmyslných 
požadavků a nedůvěry. Stále častěji okolo sebe 
slyším  větu: Je to můj názor!, kterou si lidé 
přivlastnili v mylné domněnce, že se tím může 
obhájit vše, co vyslovíme nebo dokonce uděláme. 
Mnohdy se musím smát, ale jsou případy, kdy jen 
nevěřícně „zírám“. Měli bychom si uvědomit,      
že naše názory jsou sice důležité, ale v žádném 
případě nejsou našimi obhájci, není to přívlastek 
toho, že si můžeme dovolit vše, co nás napadne, 
protože máme právo  myslet  nebo být o věci 
přesvědčeni. Vytrácí se z nás schopnost kompromisu 
a mnohdy až zdravý selský rozum. Vytrácí se 
schopnost pochválit, podat pomocnou ruku, zabývat 
se cizími problémy. A i přesto si dovolíme tvrdit, 
že právě v tomto se lišíme od zvířat. Dá se to 
však skoro čtyři sta let od krvavé bitvy na Bílé 
hoře, v pozadí s průmyslovou revolucí, vynálezem 
automobilů a mobilních telefonů, stále považovat 
za pravdu?  Neudělala veškerá technika roboty     
i z nás? Umíme žít? Dokážeme platit úsměvem?  
   Odkloňme se alespoň na chvíli od veškeré 
modernizace a staňme se zase Adamem a Evou. Plňme 
si naše sny, protože jsou důležité, važme si těch, 
kteří si to zaslouží, bojujme za lásku, chovejme 
úctu k těm, co něco dokázali, něco, co nám, lidem, 
pomohlo k rozvoji, ke vzdělání, k radosti, co nám 
umožnilo vystoupat až na vrchol. Milujme naši 
planetu, přestaňme se mračit a pojďme políbit 
svět!                                                            
                            Vendula Ehlová 
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Roboti z masa a kostí … 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Občanské sdružení Region Kunětické hory, které 
sdružuje 26 vašich místních obcí, místní 
podnikatele a neziskové organizace, vstupuje     
do devátého roku své činnosti. 
 
Každoročně pro vás připravujeme aktivity,         
do kterých se můžete zapojit. Mezi nejzajímavější 
patří několik ročníků fotosoutěže pro profesionály 
i amatéry. Vaše záběry se staly stabilní součástí 
prezentace regionu. Mezi každoroční tradiční akce 
patří Sousedské slavnosti v areálu Perníkové 
chaloupky v Rábech vždy 8.5., kde se vedle 
kulturního programu prezentují i aktivity vašich 
obcí, podnikatelů, spolků, atd. Na stabilním zájmu 
o akci je vidět, že máte zájem vědět, co se děje 
kolem vás, a to je dobře. Programy pro školy, 
školky a střední školy detailně mapují nabídku ve 
vašich obcích, která je využita pro mimoškolní 
výchovu, ale může sloužit i jako podklad pro vaše 
výlety po okolí s rodinou či přáteli. Informační 
centrum Děda Vševěda sídlící v Muzeu perníku 
v Rábech v Perníkové chaloupce vám nabídne mnoho 
propagačních materiálů, pohledů a map o zajímavých 
místech v okolí, která jste třeba prozatím ještě 
neobjevili. Od r. 2014 v území narazíte na 
certifikované místní výrobce pod značkou KRAJ 
PERNŠTEJNŮ regionální produkt, ke kterým se můžete 
zařadit i vy. Nabídneme vám širokou možnost 
prezentace v rámci celorepublikového systému 
Asociace regionálních značek www.regionalni-
znacky.cz. Tvoříme pro vás systém, který bude 
informovat o šikovných místních lidech a jejich 
nabídce, jenž budete moci využívat, a tak 
příjemným způsobem podporovat své „sousedy“. 
Stejný systém již funguje „za humny“ pod značkou 
ŽELEZNÉ HORY regionální produkt www.regionalni-
znacky.cz/zelezne-hory.   
 
Občanské sdružení je otevřené všem lidem a 
subjektům, kteří chtějí přispět k všeobecnému 
rozvoji a zkvalitnění služeb ve svém regionu. 
Přijďte mezi nás a zapojte se do zpracování Územní 
strategie MAS Region Kunětické hory pro možnost 
čerpání finanční podpory v období 2014-2020, která 
může obsahovat i vaše návrhy, záměry a potřeby. 
Neváhejte nás kontaktovat www.masrkh.oblast.cz. 
 
  Kateřina Korejtková, koordinátor aktivit MAS RKH 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
Psát o Vánocích bylo i je doposud velmi složité. 
Jestliže si někdo myslí , že jsou to svátky klidu 
a míru , velice se mýlí. Začátek prvních vzrušení 
se koná už na Mikuláše. Ten se svou suitou čertem 
a andělem za výrazného rámusu a štěkotu psů 
obchází děti, především školou povinné a dle 
zásluh a dobrého chování je obdarovává sladkostmi…  
Záleží na obsahu košíčku připraveného v předsíni. 
Předchází však nutné vystrašení čertem a 
uchlácholení andělem a povinnou říkankou, dříve 
modlitbičkou, beztak vyděšených ratolestí. I tento 
bohulibý a umravňující rituál zasáhla globalizace. 
V mnoha místech a obchodních střediscích probíhají 
soutěže o „nejkrásnějšího čerta“. Po ulicích onen 
den v podvečer pobíhají strašidla a blikající 
bestie, hodné těch nejstrašidelnějších hororů. 
Jsou odkoukány z dětských televizních seriálů,  
pro dospělé je to šok, pro děti normálka. Ale ani 
dospělí nepřijdou zkrátka: nemyslím tím mikulášské 
aktéry (sortiment občerstvovatel je přepestrý – 
následky taktéž). Myslím na jiná potěšení. Reklama 
v bedně a jiná sdělovala a letáky na nás chrlí,  
co všechno musíme a bez čeho se neobejdeme my     
a naši blízcí a děti zvláště. A všechna tato 
běsnění začínají hned po Dušičkách i dřív. Pro nás 
starší prostředky na všechno možné a proti všem 
neduhům a nedostatečnostem všelikých orgánů 
lidských, na omlazení a na sexepíl. Vše          
za asistence půvabných krasavců a lepých děv všech 
věkových kategorií.  No nekupte to, kdo by tomu 
odolal. Hbitě otevírejme peněženky, a když je 
v nich pusto, rychlá půjčka je na dosah co by dup. 
Samozřejmě za pekelný úrok.  
Vraťme se ale k Vánocům – k těm našim českým. 
V pozdním středověku to byly jesličky. Symbol to 
narození Krista v betlémě. Tato historická událost 
proběhla na počátku letopočtu v Palestině (jedna 
z provincií Říma). Historikové nám tvrdí, že to 
bylo o několik let dřív. Ale na tom tolik 
nezáleží. S postupným šířením křesťanství a Bible 
se tato povědomost dostala až k nám. Během času   
se postupně proměňovala v legendu s dalekosáhlým 
mravním a společenským významem. A v našich 
pohanských krajinách splynula s  oslavou 
Slunovratu. Základ zůstal a byl obohacován        
a doplňován obsahem. Vždyť zrození nového života 
zasluhuje nejvyšší pozornost. Je to o naději 
v nové a lepší a každý počátek je provázen touhou 
po lepším příštím. Je jen na nás, k jakému dojde 
naplnění.  K Vánocům přibyl i ozdobený stromeček 
(snad okolo r.1800) a samozřejmě pod ním dárky    
od Ježíška. Spolu se štědrovečerní večeří         
a půlnoční mší v kostelích tyto oslavy vánoc 
nabývají na vznešenosti a půvabu u nás doma.  
V každém společenství došlo k jistým změnám podle 
klimatu, výkladu náboženství a tak podobně. U nás 
se k tomu přidal i sníh. Zasněžená krajina jenom 
podtrhuje vznešenost atmosféry klidu, míru        
a rozjímání nad pozemskosti našeho bytí           
a pomíjivosti času. Ten náš koloběh ročních dob     
a stálá obnova v přírodě i v lidském životě spolu 
souvisí. Přejme si, aby nás neopustila touha po 
lepším a spravedlivějším životě.  
Zdraví, štěstí a spokojenost přeji všem.  
                                František Zajíc    
 
 

Klub důchodců Rokytno  

 

 

 Život v Regionu Kunětické hory 

AS region Kunětická hora 

http://www.regionalni-znacky.cz/
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Tento předvánoční čas přímo vybízí k bilancování 
uplynulého roku, nejinak je tomu i u nás. Proto mi 
dovolte, abych vás seznámila s uplynulou sezonou, 
ve které jsme hrdě hájili barvy SDH Rokytno. 
 

Jak jsem již psala ve vydáních minulých, prioritou 
pro naše družstva bylo, co nejlépe se umístit     
v LIZE PARDUBICKÉHO OKRESU (dále jen LPO) a dobře 
tak reprezentovat obec Rokytno. Troufám si říci, 
že oběma týmům se toto zadařilo.  
 

Muži sice pomýšleli výš, než na bramborovou 
medaili, ale konkurence pro letošní ročník byla 
příliš velká. Klukům utekl začátek sezony, kdy se 
„hledali“ ale nakonec se našli a vybojované      
4. místo berou všemi deseti. V lize dokonce 
předvedli druhý nejrychlejší pokus sezony, to když 
se jim v Srchu podařilo sestříknout terče v čase 
17:59 s.  
 

V kategorii žen si náš tým před sezonou i během   
ní v hlavě omílal známou hlášku: „Přátelé, 
kamarádi! My Vám ty medaile přivezeme!“ a tak se  
i stalo a 2.11. 2013 jsme si ze slavnostního 
vyhlášení v Černé za Bory odvezly bronz na krku.  
 

Do příští sezony jsou cíle stejné. Požárním 
sportem se hlavně bavit, nedělat ostudu a nosit   
na dresu nápis SDH Rokytno se ctí. 
 

Za zmínku stojí i pořádání posledního závodu LPO, 
který se udál 5.10.2013 u rybníka. Počasí vyšlo 
přímo skvěle a i přes vysoké datum nám celý den 
přálo sluníčko. Organizace závodů šlapala        
na jedničku s hvězdičkou. Bohatý doprovodný 
programm nabízel žonglérský workshop, možnost 
zahrát si stolní fotbálek, či malování na obličej. 
Dobré jídlo i pití šlo na odbyt. Všem, kteří se 
podíleli na přípravách i chodu závodů moc 
děkujeme! Děkujeme také všem sponzorům především 
pak obci Rokytno, ABK, Stavební firmě Ječmínek, 
panu Blažkovi, panu Husákovi, kteří věnovali 
finanční i věcné ceny do soutěží a Monče 
Březinové, která upekla a nazdobila krásné dorty 
pro vítěze, bez nich bychom tak skvělou soutěž 
uspořádat nemohli. Naše snažení na pořádání těchto 
závodů bylo zúročeno, když jsme si od všech týmů 
vysloužili nejvíc bodů na závěrečném vyhlášení LPO 
a vyhráli cenu za nejlépe uspořádaný závod         
v seriálu LPO. 
 

Po skončení závodu ligy následovala pohárová 
soutěž „Rokytenský věnec“, ve které se soutěžilo   
o soudek piva v obou kategoriích a o pro požární 
sport zcela netradiční „poháry“ v podobě 
vavřínových věnců. Oba týmy z Kunětic nás 
vyloupily a oba soudky putovaly přes Labe právě    
k nim. Jeden vavřínový věnec ale nakonec doma 
zůstal, a to bronzový v ženské kategorii. 
Tolik z uplynulé sezony. 
 

Závěrem mi dovolte vysvětlit proč. Proč být 
hasičem?  Dostávám totiž spoustu dotazů, proč 
právě tento spolek. Pro mě je odpověď jednoduchá. 
V prvé řadě je to rodinná tradice. Ale na stejnou 
rovinu s tradicí řadím fakt, že mezi hasiči      
se cítím bezpečně. Hasič je pro mě člověk, který 
mnohdy i na úkor svého vlastního pohodlí dokáže 
pomoci komukoliv, kdo si pomoc zaslouží. Proto 
přeji  vám všem, kdo  jste  v předvánočním  chaosu  
 
 

 
 
 
našli pár chvil přečíst si několik řádků z našich 
obecních novin, aby jste měli svého „hasiče“     
po svém boku nejenom v nadcházejícím roce ale     
i v celém životě. 
 

Přeji všem pohodové Vánoce a šťastné vykročení   
do Nového roku a pohodu a porozumění ve vašich 
rodinách.  
 

                 Za sportovní týmy SDH Rokytno 
                    Michaela Knížková (Trnková) 

 
 

 

 

 
 

 

 
Blíží se konec roku 2013....  V tomto posledním 
měsíci se rekapituluje a děkuje.... Tak to je.... 
Po prázdninách jsme začali opět soutěžit.        
Za opravdu špatného počasí si děti v Čeperce 
vyběhaly druhé místo. „A z kolika?“ ptal se snad 
každý...  Ano, bylo to ze dvou družstev, ale jsme 
za to nesmírně rádi, protože se nám připisujou 
body v celkovém hodnocení ligy. Další náš výjezd 
byl na okresní kolo branného závodu v Horním 
Jelení. Jezdíme už jen s mladšími hasiči, tudíž  
to má své kouzlo. Je to velice dobrá a pohodová 
parta dětí. Ostatně to ukázali i na těchto 
závodech. Branný závod je o tom, že děti běží a 
průběžně plní disciplíny. Naše děti vyběhly, 
plnily disciplíny, prošly se a lehce doběhly. Děti 
byly v  takové pohodě, až  nás  dojaly!   Máme      
na co vzpomínat. Poslední závod byl „Břeháček“, 
kde děti obsadily místo první, tak to jsme také 
koukali. Oni se vlastně učí vyhrávat a to se musí 
také trénovat! Poslední fotografie z posledních 
závodů vypovídá za vše, jsme šťastní. 
 
 

Břehy 2013 
 
Hasičina, to nejsou jen závody. V říjnu hasiči     
z Břehů pořádali „Pohádkový les“. Vyznačená trasa 
kolem rybníka byla plná pohádkových postaviček,   
u kterých děti plnily úkoly.  
 
 

Mladí hasiči 

Hasiči - požární sport 

ROKYTNO 



Poslední náš výlet byl do večerní Prahy. Bylo nás 
celkem 15 a jeli jsme vlakem. Dvouhodinová 
procházka páteční večer za větru a drobného 
sněžení byla dobrou přípravou na vánoční svátky. 
Blíží se konec roku 2013....  V tomto posledním 
měsíci se rekapituluje a děkuje....   Vždy píšu   
a povídám, jak si užíváme, jak se máme dobře,    
ale vše má své ale... 
Poslední listopadový pátek jsme měli hasičskou 
výroční schůzi, nejprve mladí hasiči, poté starší 
hasiči. Mladí hasiči dostali od sboru nové mikiny, 
které jsme museli pokřtít a popřát jim plno 
úspěchu. Výroční schůze nás starších byla hodně 
srdnatá a dojemná. Ta atmosféra a ta přání        
a poděkování a veškerá řeč našich hostů a nás 
samotných byla od srdce. Byla upřímná... 
Ráda bych poděkovala - všem, všem, kteří nám      
s naší rokytenskou hasičinou pomáhají, všem 
sponzorům, všem, kteří se zúčastní našich akcí, 
závodů, vlastně nám všem !!! Nerada jmenuji, ale 
dnes poděkuji Romčovi Zajícovi za opravu naší 
Ereny, za opravu našeho hasičského vozu, kterému 
věnuje svůj čas a svůj um. 
Vám i nám všem přeji „Krásné a klidné prožití 
svátků vánočních, v roce 2014 jen samé pohodové 
dny s úsměvem na tváři“. 

Petra Vrbatova st. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sezona 2013 / 2014 
 Zápasy hrajeme na zimním stadionu v Třebechovicích. 

26.10.2013   Bleck : Rokytno  2:0     

 První zápas jsme hráli proti Blecku, ale bohužel se nám i přes 

velkou  snahu nepodařilo vstřelit gól a utkání jsme prohráli 2:0. 

3.11.2013 v 16.00    Rokytno : Skalka  5:0 

 Utkání jsme vyhráli  kontumačně 5:0, protože soupeři se 

nedostavil brankář.  Zápas se odehrál v  tréninkovém tempu, 

když v brance byla jenom dřevěná maketa brankáře. 

9.11.2013 v 11.00  Rokytno :  Lípa n.Orlicí  1:1 

Soupeř vedl od 10 minuty 1.třetiny a nám se podařilo vyrovnat 5 

minut před koncem zápasu. Gól za naše mužstvo vstřelil Ráliš 

Václav  z přihrávky Vosyky Milana. 

27.11.2013 ve 20.00  Rokytno :  Čadek   9:4 

Góly našeho mužstva vstřelili - Dubovčí(3) Slavík(2) Hanousek(2) 

Feisl(2). 

30.11.2013 v 11.00 Rokytno :  Orel  5:3  

První třetina skončila bez vstřelené branky. Ve druhé třetině se 

nám podařilo nastřílet pět branek. Po přestávce jsme nastoupili do 

třetí třetiny  a soupeři se hned na jejím začátku podařilo vstřelit 

branku.    V průběhu hry jsme obdrželi další dva góly,  ale výhru 

jsme si vzít nenechali a vyhráli 5:3. 

branky: Vaníček, Slavík(Hanousek), Hanousek(Ráliš), 

Hubáček(Slavík), Hanousek(Slavík) 

4.12. Rokytno : Bleck 4 : 9    

 

14.12. Rokytno  : Skalka 3 : 5 

Po první třetině jsme vedli 3:1 a zápas jsme měli výborně 

rozehraný. Na začátku druhé třetiny došlo k našemu 

nepochopitelnému výpadku a inkasovali jsme během tří minut tři 

góly. Prohrávali jsme 3:4 a po celý zbytek zápasu se nám už 

branku vstřelit nepodařilo. V závěru jsme ještě zkusili hru bez 
brankáře, ale soupeři se podařilo dát branku a prohráli jsme 3:5.  

branky: Černý (Kropáček), Jirout (Vrbata), Černý 

 
Termíny dalších zápasů … 

Sobota 21.12. 2013    9.00 Lípa 

Sobota   4.  1.2014   16.00 Čadek 

Sobota 25.  1.2014   11.00 Orel 
                              předseda HC Rokytno 
                                              Leder Václav   

 

 
 

 
 
Oznamujeme, že od 15.12.2013 platí nové jízdní 
řády autobusů. 

 

Více informací najdete ve vyhledávači spojení: 
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spo
jeni/ 
Vývěskové jízdní řády jsou na adrese 
http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2 
 
Linky jezdící do Rokytna: 
linka 650603 – Pardubice - Vysoké Chvojno 
linka 650650 – Dašice - Hradec Králové 
 
Čipová karta IREDO 
Nová čipová karta slouží k ukládání všech jízdenek 
IREDO a držitel ji může použít ve všech autobusech 
a vlacích Pardubického a Královéhradeckého kraje 
zapojených  do dopravního systému (IDS) IREDO.    
Na čipovou kartu IREDO lze nahrát časové jízdenky 
sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní.  
Přestupní papírové jízdenky se  budou uznávat   
 do  31. 12. 2013. Po tomto datu budou platit 
přestupní jízdenky pouze v elektronické podobě 
(karta IREDO). 
Výhody a slevy 
 Každý cestující platící čipovou kartou IREDO 
získá slevu 5% z jednotlivého jízdného. Nový tarif 
počítá se slevou ve výši 50% na jízdném          
pro seniory nad 70 let, kteří si pořídí osobní 
kartu IREDO.  
Cena nové čipové karty IREDO je 150 Kč. Děti, 
žáci, studenti a senioři nad 70 let zaplatí 
sníženou cenu 80 Kč (pro seniory platí snížená 
cena pro období od 1.11.2013 do 31.1.2014).  
Zažádat  o kartu IREDO  lze  na jednom 
z kontaktních míst nebo elektronicky. 
Kontaktní místo je i  v Pardubicích - náměstí Jana 
Pernera 217 - budova vlakového nádraží. Otevírací 
doba Po-So 7:35 - 19:30, Ne 7:55 - 19:30 
Mimo uvedené otevírací hodiny kontaktního místa je 
v době 0 - 24:00 na otevřených přepážkách umožněn 
prodej jízdních dokladů IREDO, přijímat žádosti    
o karty IREDO, nabíjet elektronickou peněženku. 
Více na http://www.oredo.cz  
                      Zpracovala Marcela Kamenická 

 

 
   Inzerce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

HC ROKYTNO 

Jízdní řády autobusů 

 

        Vodoinstalatérství, topenářství 

       Formánek Tomáš 

  

        Rokytno 134 ,  53304 

       IČ:493 21 790,DIČ:CZ7201253312 

       Tel.732564168 

       E-mail: tvp.formanek.tomas@email.cz 

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2
http://www.oredo.cz/cipova-karta-iredo-1/
http://www.oredo.cz/seznam-kontaktnich-mist-pro-vyrizeni-zadosti-o-cipovou-kartu-iredo-1/
http://www.oredo.cz/elektronicke-podani-zadosti-o-kartu-iredo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Obec Rokytno je do určité míry zvláštností a to 
svými „přesypy“. Pamatuji, že nad „koupalištěm“ 
byla ještě ve 40 letech minulého století písková 
stěna vysoká 6 – 8 m (proti cestě k mlýnu).     
Tam chodila do tohoto písku cvičit německá armáda 
ubytovaná v Sezemicích (v továrně před odbočkou   
na Staročensko). Cvičil tam „Afrikakorps“ (byl 
expedičním sborem německékeho wehrmachtu během 
2.světové války, který operoval v letech 1941-43  
v severní Africe) před odjezdem na bojiště       
do Libie, aby se naučili bojovat v písku.         
A takových pískových kopečků je v okolí ještě 
dost. Viz chráněné území „Písečné přesypy“. 
Z výše uvedených „pískových skutečností“ je 
zajímavé, že v Rokytně byl v provozu vodní mlýn 
již od roku 1860 (viz.publikace „Historie Rokytna“ 
str.45). Vodní mlýn přece potřebuje dostatečnou 
zásobu vody a také spád, aby se mlýnské kolo mohlo 
roztočit a pohánět mlýnské zařízení. V publikaci 
je také uvedeno, jak byla „úzkou stroužkou“      
od Býště voda přiváděna. Tuto skutečnost je třeba 
potvrdit a uznat jako složitou, pracnou a hodnou 
uznání. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voda byla skutečně zaváděna do mlýnského přítoku 
jednoduchým stavidlem v lukách (vpravo od silnice 
ze Svobody na Chvojenec) a to z Brodeckého potoka. 
Její cesta pak pokračovala pod obloukem lesa      
a po vrstevnici směrem ke vsi. Odtud vedla pouť 
vody polem (jílovištěm, které jde ještě dnes 
rozpoznat). Jíl byl také cennou surovinou proti 
úniku vody z přívodu. Pak tok vody pokračoval    
pod písečnými přesypy až k silnici ke Chvojenci. 
Pod silnicí byla propusť a tím se voda dostala    
do nyní suchého rybníka. Jeho hladina dosahovala 
skoro ke křížku. Stavidlem pak byla voda 
přepouštěna do nádržky. Zde musela být držena 
poměrně vysoká hladina tak, aby vodní kolo stačila 
dostatečně roztočit. To ovládalo další stavidlo. 
Zajímavá byla i situace po využití vody pod vodním 
kolem. Ta odtékala  podél hráze rybníka (nyní je 
zde cesta) do rybniční výpustě. Pod mlýnem nastal 
ale další problém a to, jak zajistit naplnění 
rybníka vodou. To bylo řešeno žlabem přes mlýnský 
odpad. 
Zde se toky vod křížily a voda do rybníka byla 
odváděna z Brodeckého potoka. Cesta vody         
na mlýnské kolo byla velmi zajímavá, protože 
dokázala plně téci složitým prostředím. (louka, 
kraj lesa, písek, jíloviště) na vzdálenost více 
jak 1 km.  
 
 
 
 

Voda na náš mlýn 

Historická mapa z roku 1954   Zdroj:  http://kontaminace.cenia.cz/                                          Bílá místa na mapě jsou pískové duny.   
                                                                                                                                                  Písek byl postupně vytěžen a použit na výstavbu. 

 

http://kontaminace.cenia.cz/


 
 
Zachovat tok vody vyžaduje další potřebnou 
skutečnost a to spád.  
Uvážíme-li že začátek mlýnského přívodu byl       
u stavidla na lukách a konec v nyní vyschlém 
rybníku, myslíme odhadem činí spád 4 – 5 m.      
Na takovou vzdálenost a složitost terénu proud 
vyžadoval stálou péči a údržbu. Tento problém byl 
asi hlavní příčinou ukončení mlýna v roce 1923.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
                                Historická mapa  
 

                                                                                                                                                                

                                                                              Inzerce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vhodné vodní zdroje má Býšť, kde pamatuji 2 vodní 
mlýny. Naopak blízké obce Chvojenec a Vysoké 
Chvojno neměly své mlýny (?). Naopak je nutné    
se zmínit o určité raritě v Hrachovištích. Zde se 
dodnes říká místu „Na mlejnku“, kde údajně stával 
větrný „klapáč“, který využíval rovné plochy     
od Rokytna ke svému pohonu. 

  
Závěrem je nutno připomenout, že naši prarodiče 
primitivními prostředky uhájili své živobytí.  
Byli to lidé pracovití a velmi šikovní.  
                                      Zdeněk Beran 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
                   
 
    Prodej objednaných kaprů                           
     se bude konat na dvoře       
    Hospody „U Pitrů“ v Rokytně  
  v sobotu 21.12.2013 od 10 hodin.     
                                    Václav Leder 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vážení,  
 
končí rok a je čas na ohlédnutí zpět, co se letos 
událo. Bylo tady několik povedených akcí a jsem 
moc ráda, že naše obce zase ožívají a lidé       
se scházejí. Veliký podíl na tom mají zdejší 
hasiči, kteří pořádají různé akce, od závodů    
pro děti, pro dospělé až po ples. Také vím,       
že s nimi můžu počítat s pomocí na akce pořádané 
obcí. Dík patří samosebou i ostatním, kteří      
mi velmi pomáhají. Naší poslední akcí bylo Vánoční 
tvoření a Mikulášská nadílka. Letos se vše velmi 
vyvedlo, avšak největší úspěch měla čertovská 
bedýnka. Po dosednutí na ni, ihned dala vědět,  
kdo zlobil a kdo je hodný....  Fungovala i        
na dospěláky....  Moc děkuji Tomášovi Tymrákovi, 
který čertům pomáhal s bedýnkou, čerti ho za ni 
moc chválili. Věřím, že se sejdeme ještě         
na zpívání koled 23.12.2013. 
  Všem Vám přeji krásné Vánoce, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v příštím roce.  

                Jana Zajícová                                             

 

 
 

 

 

17.1.2014       Obecní  ples 

14.2.2014       Hasičské posezení  

15.3.2014       Maškarní ples 
16.3.2014       Dětský maškarní ples 

12.4.2014          Rokytenská míle 

13.4.2014       Jarní tvoření 
Duben 2014             Turnaj ve stolním tenisu 

30.4.2014       Čarodějnice v Rokytně 

Květen 2014                Výlet důchodců 
21.6.2014       Dětský den v Rokytně 

28.6.2014           Nohejbalový turnaj 

12.7.2014                Fotbalový turnaj 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                         
Chtěl bych  pozvat veřejnost a především děti  
na 

tradiční vánoční bruslení, 
 

které se koná 

24.12.2013 od 9.00 do 10.30 hodin 
na zimním stadionu v Třebechovicích 

 

Pro ty co nemají možnost se do Třebechovic 
sami dopravit, bude k dispozici 
obecnítransit, který bude odjíždět v 8.15.od 
hospody. 
                                 Václav Leder  
 
 

 

 

 

 
Přátelé z Drahoše Vás srdečně zvou na účast 

v 5.ročníku turnaje ve stolním tenisu, 
který se koná 28.12.2013 od 15 hodin 

 v kulturním domě v Drahoši. 
Zveme i ty, kteří se nechtějí aktivně zúčastnit.  

Občerstvení a ceny zajištěny.Věk není rozhodující.  
                               Václav Ehl 

 

 

 

 

 

       
Oblastní charita Pardubice, středisko 
Holice,  pořádá Tříkrálovou sbírku.  
Sbírka  se  bude  konat  i  v  naší  obci  
v sobotu 4.1.2014. 
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně 
určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním 
postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni     
a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má 
předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku    
a je koncipována tak, že většina vykoledovaných 
prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. 
Předem jsou také stanoveny záměry, na které      
se v daném roce vybírá. 

 
 

 

 

Inzerce 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kulturní a sportovní akce 

v  Rokytně 

 

      TIP  NA VÁNOČNÍ  DÁREK 
 

  Pro naše maminky, babičky, tety, dcery, prostě  ŽENY! 

  Zaslouží si náš dík, dopřejte  jim  odpočinek  a  relax     
  v příjemném prostředí. 
 

     Kontakt :   Martina Blažková 

                         Kosmetické a regenerační služby 

                         777 286 181 

 

Vánoční bruslení 

  Tříkrálová  sbírka 

Tradiční 
prodej kaprů 

Turnaj ve stolním tenisu 

stolnímtenisuPoděkování 

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/vyuziti-sbirky/mapa-pomoci/


 

 

 
 V tělocvičně v Rokytně probíhají kurzy cvičení 
jógy, latinoaerobicu, zdravotního cvičení 
s pružným lanem  a dále si ji můžou pronajmout i  
fyzické osoby – občané pro soukromé sportovní 
aktivity.  K zapůjčení jsou v tělocvičně  branky 
na florbal  a síť na badminton. 
Cena za pronájem je 150 Kč za 55 minut. 
Nájem se sjednává na obecním úřadě v Rokytně – 
osobně, telefonicky (466989128) nebo emailem 
(urad@rokytno.eu). 
Provozní řád tělocvičny a její obsazenost je 
zveřejněna  na stránkách www.rokytno.eu  - oddíl 
tělocvična Rokytno a ve vývěsce tělocvičny. 
  

 
 
 
 

FITjóga  =  pohyb pro každý věk! 
 

  ZIMA, JARO /22 lekcí 

 

         Pondělí  6. ledna – 22. června  2014 
 

(Necvičíme na VELIKONOČNÍ  pondělí,  21. dubna 2014) 
 

Čas:  od 18,45 – 19,45 h     v  Rokytně v tělocvičně 
 

Cena celého cvičebního bloku:    1320 Kč/  22 lekcí                                                                  
                                                                 /60 Kč lekce/ 

Jednorázový vstup:      80 Kč/lekce 

 
Přihlášky u p. K. Komárkové  

                            M: 773 676 056 

Hodiny není možné převádět do dalšího kurzu.  

Pokud svoje hodiny nebudete navštěvovat,                          

                                             bohužel, propadnou.  

Permanentka je ovšem přenositelná. 

Děkuji za pochopení.     

             Těší se na vás Katka  M: 775 177 283 

 
 
 
 

 
Cvičení s pružným lanem 

+  Cvičení pro děti 
 
 

SM–Systém je originální cvičební metoda 
vyvinutá MUDr. Richardem Smíškem, 
určená k léčbě poruch páteře a k jejich 
předcházení dostatečnou regenerací. 
Hlavním efektem cvičení SM-systému je 
skutečnost, že pomocí svalových spirálních 
zřetězení vytváříme v těle sílu vzhůru, 
která odlehčuje tlak na meziobratlové 
ploténky a klouby. Tím usnadňujeme 
jejich výživu, regeneraci i léčbu. Svalové 
spirály dávají páteři optimální pohyblivost. 
Nejdůležitějším bodem je zde zapojení 
šikmých břišních svalů. 
Dobře provedený cvik zaměstná svaly     
od plosky nohy až po prsty rukou za nutné 
stabilizace trupu. 

 

 Cvičení metodou SM-systém je vhodné zejména k léčbě bolestí 
páteře, bolesti hlavy, pro regeneraci pohybového aparátu 
(kloubů, vazů, plotének), k odstranění zvýšeného napětí svalů 
kolem páteře, např. při práci u počítače, sedavém zaměstnání, 
jednostranném pohybu apod.  
Právě probíhající kurzy: 
každé úterý  od 17 30 hodin začátečníci (skupina max.10 cvičících) 

každý čtvrtek od 18 a od 19h začátečníci(skupina max.10 cvičících) 
 

Připravujeme:  leden 2014 
cvičení pro mírně pokročilé -Rokytno - čtvrtek 18-19 hodin  
cvičení pro začátečníky - Chvojenec - úterý - dopoledne 9 hodin 
(max. 10 cvičících) 
 

Cvičení pro DĚTI        ZDRAVÁ ZÁDA    
 
Dětské páteři sezení nesvědčí, dítě potřebuje pohyb i svaly. 
Co nejvíc chybí dětem? Rozhodně přirozený pohyb. Do ordinací 

pak chodí stále mladší 
děti s problémy, které 
jsme byli zvyklí vídat        
u padesátníků nebo 
šedesátníků – děti nejsou 
schopny se předklonit, 
hekají u toho a bolí je 
všechny svaly, přicházejí 
děti  s těžkými svalovými 
dysbalancemi,se krácenými 
a ochablými svaly.  

     Jak tedy začít?  
 Nejlépe prevencí - důležité je, aby mělo dítě   k pohybu a           
ke sportu pozitivní vztah. Bude-li provozovat sebelepší cvičení,  
ale bude    je vnímat jako dril, tak mu to příliš neprospěje. Přitom 
není nutno svaly přetěžovat – k tomu, aby se jednotlivý sval 
udržel   v dobré funkční aktivitě, mu stačí kolem minuty zátěže 
denně. Ovšem je nutná každodennost. Počítačům se dnes 
nevyhnete, ale alespoň se snažte vyvažovat sezení u počítače a 
další statické činnosti jakýmkoliv pohybem. 
 

 Při našem cvičení se budeme snažit  
Zlepšit držení těla a učit se správně dýchat, což jsou dva klíčové 
body pro pevné zdraví. 
Posilovat svaly váhou vlastního těla.  
Zlepšovat koncentraci při balančních cvicích. 
Cíleně uvolňovat svalstvo, odstraňovat svalové dysbalance a učit 
se relaxovat.   (Termín a čas bude upřesněn dle počtu dětí.) 

 
 

Dotazy a informace na telefonu 773 676 056. 
Pokud nezvedám telefon, nezoufejte. Právě pracuji.  Jakmile to 
bude možné, zavolám Vám zpět.           
                                                                        Kateřina Komárková 
                                           email  rokytno.komarkova@seznam.cz 

 
 
 

LATINO-AEROBIC 

LEKCE LATINO-AEROBICU SE KONAJÍ 

v TĚLOCVIČNĚ v ROKYTNĚ 
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 17.30 DO 18.30 

 
INSTRUKTORKA Kamila Čermáková 
CENA LEKCE 60 Kč 
V roce 2014 se začíná 6.1.2014 od 17,30 hodin. 
 

 

 
 

Tělocvična v Rokytně 

mailto:urad@rokytno.eu
http://www.rokytno.eu/
http://www.osobnitrenerka.com/s/sm-system-video-pater
http://www.osobnitrenerka.com/s/sm-system-video-pater


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Vojtěch   Košťál                   Rokytno 

Lenka   Bulvová                     Rokytno 

Partik   Šibal                          Drahoš               

Tereza   Korousová               Rokytno 

Kristýna   Kubizňáková         Rokytno 

Anežka   Řehounková             Rokytno    

Šimon   Pecka                      Rokytno  

Marie   Daňková                   Rokytno 

Albert   Dědek                    Rokytno 

Richard   Hudák                    Bohumileč 

Nela   Hypská                      Rokytno 

Natálie   Beranová               Rokytno 

Natálie   Dědková                Bohumileč  

Anna   Antošková                 Bohumileč    

Havel   Matuška                   Rokytno  

Michal   Říha                         Rokytno 

Ondřej   Schejbal                 Rokytno 

Justina   Kusá                      Zástava  

Filip   Dostál                        Rokytno 
 

Touto  cestou  jim přejeme  hodně zdraví 

a štěstí  v jejich životě 
 
 

 

             

  

 

                

     

 

                 Pavel Polák                      Rokytno  

                 Ladislav Hypský              Rokytno 

                 Miroslav Valenta             Rokytno 

                 Jindřiška Čermáková       Rokytno 

                 Josef Kubizňák               Rokytno  

 

 Vzpomínáme 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Přejeme  všem spoluobčanům 
                          příjemné prožití svátků vánočních , 
                             mnoho štěstí, pevné zdraví 
                               a spoustu osobních  
                             i pracovních úspěchů v novém roce 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                Obecní úřad Rokytno  
 

   
          

  Vánoční  zpívání 

Rokytenské noviny vydává v Rokytně  Obec Rokytno,  IČO  274178 ,vychází  jako občasník, číslo prosinec  2013  vyšlo  17.12. 2013  registrační číslo MK ČR E 11467 

 

Z  evidence 

obyvatel 

 
(Evidujeme všechny občany 
hlášené k trvalému pobytu, 

i když v obci nebydlí) 


