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Za období od minulého vydání rokytenských novin  

jednala rada 6x,  zastupitelstvo   1 x. 
 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 5/2009  ze dne 9.12. 2009 

 

 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady 

za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  „Rozpočtovou 

změnu č.5/2009 k 9.12. 2009“  

  Příjmy celkem:    2.061.000,- Kč                               

  Výdaje celkem:   2.061.000,- Kč                                                  
 

Dále obecní zastupitelstvo pověřuje  účetní obce 

Rokytno paní Marcelu Kamenickou  provedením  

případné rozpočtové změny  v  závislosti na přijatých 

dotacích , darech a  daňových  výnosech  do 

31.12.2009.  
  

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové 

provizorium na rok 2010: 

      Příjmy celkem: 7.626.000,- Kč      

     Výdaje celkem: 15.376.000,- Kč      

  Saldo hospodaření:              7.750.000,- Kč 

            Financování:                                                              

 zapojení přebytku             4.395.000,- Kč   

 Úvěr KB.a.s,                     3.500.000,- Kč 

 Splátka hypotéky               -145.000,- Kč 
 

4, Obecní zastupitelstvo    schvaluje prodej pozemku  a 

to: p.p.č. 443/1, 444 a 366/5    v obci Rokytno a k.ú. 

Bohumileč manţelům  H ,  za  cenu    100   Kč/m
2
.  

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000Sb.v pl.znění 
     Vyvěšeno 13.11.2009          Sejmuto 8.12.2009. 
    

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku dle 

GP 461-129/2007 a to: p.p.č. 904/33 o    výměře 46 m
2
   

v obci Rokytno a k.ú. Rokytno panu I cenu  35  Kč/m
2
.   

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000Sb.v pl.znění 
  Vyvěšeno 13.11.2009          Sejmuto: 8.12.2009 
 

6,  Obecní zastupitelstvo  neschvaluje prodej části 

pozemku parc.čísla 329/13 v k.ú. Bohumileč a      

doporučuje uzavřít dlouhodobou nájemní smlouvu pro 

přístup k pozemkům parc.čísel 373/9 a  373/18  ve 

vlastnictví paní  Š. 
 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje oddělení pozemku 

parc.čísla 127/43 geometrickým plánem   o   výměře 

cca 450 m
2
  v obci Rokytno a k.ú. Rokytno pro budoucí 

prodej paní I  za  cenu  10 Kč/m
2
. GP uhradí budoucí 

vlastník 

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

     Vyvěšeno 20.11.2009   ,         Sejmuto 8.12.2009.  
 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje oddělení pozemku 

parc.čísla 127/51  geometrickým plánem   o     výměře 

cca 250 m
2
 v obci Rokytno a k.ú. Rokytno pro budoucí 

prodej paní G  za  cenu 35 Kč/m
2
. GP uhradí budoucí 

vlastník. 
Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000Sb.v pl.znění 
     Vyvěšeno 20.11.2009   ,         Sejmuto 8.12.2009.  
 

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje vytyčení hranic 

obecních pozemků (předzahrádek) v Rokytně  před čp. 

51,  52  a  68. 
 

10, Obecní zastupitelstvo schvaluje „Stanovisko 

Magistrátu města Pardubic – oddělení územního  

   plánování jako pořizovatele ÚP Rokytno. 

„Vyhodnocení záměrů k Územnímu plánu Rokytno“  

je  přílohou tohoto usnesení. 
 

11, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí postup prací 

na akci „Kanalizace Rokytno - II.  stavba“ .  
 

12, Obecní zastupitelstvo  schvaluje   pro rok 2010 

poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, 

přepravy,třídění,vyuţívání a odstraňování komunálního 

odpadu ve stejné výši jako v roce  2009  a to 400,- Kč 

za občana.   
 

13, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  rozpočet na rok 

2010: 

       a,  Svazku obcí Loučná  

              Příjmy celkem:   117.300,- Kč  

              Výdaje celkem:    17.300,- Kč 

             Financování – zapojení přebytku: 100.000,- Kč 

       b,  Svazku obcí Rokytno-Chvojenec 

               Příjmy celkem:   499.800,- Kč   

               Výdaje celkem:   499.800,- Kč 
 

14, Obecní zastupitelstvo : 

      a,souhlasí s přípravou energetického auditu na 

zateplení budovy čp.73  ZŠ Rokytno a souhlasí        

s vypsáním výběrového řízení na dotační poradenství . 

Budou obeslány firmy 

 IPI v.o.s. Ţďár nad Sázavou , A.I. Consulting          

s.r.o. Praha, Allowance s.r.o Praha. 

      b, bere na vědomí průběh výstavby 

„Multifunkčního  objektu  v rámci     rozšíření 

volnočasových aktivit  v obci a regionu“ (Druţiny).  

 

15, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí veřejnoprávní 

kontroly: 

       a, Mysliveckého sdruţení „Smrčiny“ Rokytno 

       b, Fotbalového klubu FC DIKO Čemus Rokytno 

       c, SDH Rokytno 

       d, ZŠ a MŠ Rokytno 

 

16, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  vyřazení 

z evidence dlouhodobého nehmotného majetku   

projekt z roku 2002 na řadový dům ve výši 358.050,-

Kč. Jedná se o projekt, který nebyl z    důvodu změny 

dotačních podmínek na výstavbu rod.domků 

realizován.  

   

 

 

 

 

  O  čem se jednalo 



 

 

 

 
Vzhledem k tomu, ţe navýšení plateb za odvoz odpadu 

je minimální, zůstává místní poplatek za svoz a 

likvidaci pro rok 2010 stejný jako v roce 2009 to je   

400 Kč za občana / nemovitost/. 

     

Skutečnost  příjmů a výdajů 

na likvidaci odpadů  za rok 2009 k  15. 12. 2009 
 
 

Příjmy   Výdaje    
 

Od občanů 317.081 Kč Netříděné odpady 
 

224.928 Kč 
 
 

EKOKOM 90.365 Kč Tříděné odpady 144.195 Kč 

Ostatní   
 

12.118 Kč Nebezpečný odpad 

 
 

12.978 Kč 

 
 

  
Nákup popelnic, 

kontejnerů 
41.710 Kč  

Celkem 419.564 Kč Celkem 423.811  Kč 

 
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů  pro rok 2010 je 
stanoven na  

                              400 Kč  za  občana.  
 

Poplatek se skládá : 
a,  z částky  150  Kč za kalendářní rok za tříděný 
odpad  
b, z částky  250 Kč za kalendářní rok za netříděný 
komunální odpad. Tato částka je stanovena podle 
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a 

svoz netříděného komunálního odpadu.  
 

 Poplatek se platí od 1. 2. 2010  do  31. 3. 2010  
 
Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu                 

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

 

2. příkazem k úhradě 
 

3. poštovní poukázkou typu A   (hotovost  – účet) 
 

Majitelem  účtu je  Obec Rokytno. 
 

Účet je  vedený u České spořitelny v Pardubicích  
 

Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
 

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

 

 
Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, 
           za každého dalšího 80 Kč. 
 

Poplatek se platí i za štěně od stáří tří měsíců 
(platí se za zbývající poměrnou část roku). 
 

Poplatek za psa lze zaplatit stejně, jako poplatek 
za odpad /při převodu na účet uveďte variabilní 
symbol – číslo domu/ ,     

    a  je  splatný  od 1.2.2010  do  31. 3. 2010. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

S potěšením můţeme konstatovat, ţe druhá etapa 

kanalizace zdárně pokračuje.  V úterý 1.prosince 

byla zkolaudována další část . Jedná se o část obce  

kolem rybníka k řadovkám, dále k hospodě U Pitrů 

a  konečná šachta je  u administrativní  budovy  v 

 bývalém druţstvu.  Zkolaudováno bylo celkem 41 

čerpacích šachet. Takţe se můţou připojit další 

domácnosti.  
 

 

 

 

Pokračování výstavby kanalizace je od Vrbatových 

a v letošním roce skončíme u zastávky autobusu 

před čp.8. Pokud bude příznivé počasí, práce se 

znovu rozběhnou po Novém roce. 

I kdyţ začátkem roku Ministerstvo zemědělství 

seškrtado dotace pro letošní rok, vše se v dobré 

obrátilo a koncem listopadu přišly další dva miliony 

oproti plánu. Vţdy tato změna znamená další 

papírování , ale peníze se neodmítají.    

  

Poplatková povinnost pro domácnosti 

zkolaudované   25.6.2009 („V Chaloupkách“) 

začíná  1.1. 2010. 

Poplatková povinnost pro domácnosti 

zkolaudované  1.12.2009 (řadovky a okolí) začíná  

1.7. 2010. 

 

Ještě ke stočnému pro rok 2010 .  

Zůstane ve stejné výši  jako v roce letošním.  

To je 480 Kč na občana a rok. 

Splatné  je  do  30.  6.  2010 při roční splátce. 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 

1.  hotově  v   kanceláři   obecního    úřadu   

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

2. příkazem k úhradě 

3. poštovní poukázkou typu A      

       (  hotovost  – účet ) 

 

Majitelem  účtu je  Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. 

 

Účet je  vedený u ČSOB  

 

Číslo účtu 176977704 / 0300 

 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol 

uvést číslo smlouvy. 

 

 



 

 

   

 

Váţení přátelé, 

   blíţí se vánoce a jako kaţdoročně doba dárků. 

Rozhodnout se, co komu darovat, aby to potěšilo,  

zaujalo mělo smysl je nesmírně těţké.  On ten náš 

Jeţíšek to nemá jednoduché. Deset milionů Čechů – a 

těch přání několikanásobně víc. Velice kulantně nám to 

kdysi v minulosti sdělil pan František Nepil v jednom 

ze svých fejetonů. Platí i pro dnešní dny. Nebudu nic 

ubírat ani přidávat, jenom cituji :  
 

    Milý Jeţíšku, nehněvej se, jestli Tě budím, ale nikde 

jsem se nedočetl, do kolika spíš. Ale hlavně si nemysli, 

ţe si na Tebe vzpomenu, jenom kdyţ se blíţí Vánoce.    

A kdyţ je v dohledu nadílka. To je náhodou jenom 

náhoda. Já naopak na Tebe občas vzpomínám kaţdou 

chvíli pořád a dobře vím, ţe přinést něco pod 

stromeček není Tvou povinností. Ţe tak odměňuješ jen 

ty, kteří si to opravdu zaslouţí. A to já třeba nejsem. 

Ale pro případ, ţe bych to přece jen byl, Ti píšu, co 

bych rád. Mně totiţ nemusíš nic povídat, já vím moc 

dobře, co to je vymýšlet pro někoho dárek, kdyţ člověk 

neví co dřív a kdyţ musí dělat spoustu jiných věcí.        

A kromě toho Tě asi příjemně překvapím,  protoţe  já 

ta přání mám jenom tři. Především bych si přál, aby 

tady u nás bylo hezky, i kdyţ nám nejde o hlavu.  Aby 

náš národ nebyl nejskvělejší, jenom kdyţ je sním zle. 

Vzpomeň si , milý Jeţíšku, jak naši lidi stáli při sobě, 

kdyţ Ti bylo teprve 1938 let, 1939 a dál i kdyţ jsi měl 

1944 narozeniny. V krámech byl samý umělý med, 

ponoţky na  body  a vajíčka na lístky, zákaz tancování, 

zavřené školy a ještě mnohem horší věci. Ale lidé se 

rádi viděli a věděli, ţe patří k sobě, i kdyţ mezi nimi 

byly také černé ovce. Pár let na to dopustil ovšem Tvůj 

tatínek to podivné pomatení, kdo jako smí všechno, kdo 

jen něco a kdo nic. Nu a jakmile jsou naši lidé z něčeho 

takového venku, začnou se na sebe utrhávat, osočovat, 

začnou se tahat o kaţdou kost a uţ není tak dobře, jako 

kdyţ bylo zle. Proto mám tohle první přání. Za druhé 

bych si přál pod stromeček, milý Jeţíšku, abych 

nemusel věčně poslouchat, ţe za to staré a špatné 

neseme odpovědnost my všichni. Já vím, ţe jsem si na 

to uţ měl zvyknout, neboť slyším div na celý ţivot, jak 

všichni můţeme za to či ono. Čtyřicet let jsem byl 

například odpovědný za světový mír, jak nám říkali.   

Já byl odpovědný za mír, pan Pelc taky, Vašek 

Větvička, teta Mařka, Vojtíšek z Libin, co jed psy, Karel 

Hoger, všichni jsme prý nesli odpovědnost, jestli 

začnou někam padat rakety, a jestli někam vtrhnou 

tanky. Nu a teď kdekomu čte kdekdo levity, jak jsou 

všichni spoluodpovědní za to, co tu bylo a ţe všichni 

byli tak trošku kolaboranti. Ale oni nebyli, to kaţdý 

dobře věděl, kdo kolaborantem je a kdo,  není. Dobře 

jsme věděli, kdo nás drţí nad vodou a kdo je náš. 

Dokonce jsme to věděli o hodně líp, neţ teď vědí ti 

nejlepší nekolaboranti , kdo je jejich dneska a kdo 

jejich byl dřív. Proto Tě prosím, milý Jeţíšku, ať uţ 

nemusím poslouchat ty naivnosti, co jsme měli a neměli 

dělat například o volbách. Nechci to poslouchat i 

proto, ţe jsme viděli statečnější národy, neţ jsme byli 

my. Viděli jsme například Kurdy. Ti opravdu 

nekolaborovali, viď. Ţe ne, ale my jsme s údivem zírali, 

jak i je nechali na holičkách, tak jako vţdycky nás, jak 

je vítězové z Perského zálivu nechávají svými 

poraţenými nepřáteli střílet, vyhnat do hor a umírat 

hladem a zimou. Ale moc bych zato nedal, ţe to 

Kurdům stejně nepomůţe, jak jsou všichni 

spoluodpovědní a  ţe byli všichni trošičku kolaboranti. 

Třetí přání mám, milý Jeţíšku spíš na Tvého tatínka, 

protoţe on dovede i vnukat. Ale řeknu to Tobě, protoţe 

Ty mu můţeš tak jako naznačit, tak jako nasadit          

do hlavy. On na Tebe dá. Vţdyť jsi jediný synáček a 

jedináčkům splní tatínkové všechno dřív, neţ si o to 

řeknou. Naznač milý Jeţíšku tatínkovi, co má vnuknout 

členům našich zákonných sborů. Těm, co je tak honíme, 

co na nich chceme, aby bez zamyšlení, bez rozváţení 

ještě ten samý den vymysleli a uzákonili něco 

moudrého a pečlivě zváţeného. Naznač milý Jeţíšku, 

tatínkovi, ať jim vnukne, aby úplně kaţdý zákon a kaţdé 

usnesení slouţily především a hlavně těm lidem, kterým 

bys T y Jeţíšku, nadělil něco pod stromeček. Aby tedy 

nechránil zloděje před okradeným, násilníka před 

přepadným, povaleče před člověkem, který poctivě 

pracuje, výtrţníka před napadeným a podvodníka před 

podvedeným. Demokracie, to je přece soustava 

dobrých a spravedlivých zákonů. A mně jde o to, aby 

poctiví lidé necivěli jako prostomyslní a podvedení 

truhlíci na demokracii, kterou si vymodlili, ale nad 

kterou si mnou ruce vykukové a rošťákové, co by se 

měli bát chodit po ulici. Milý Jeţíšku, mám chuť 

nejméně na další tři přání, ale obávám se, ţe by sis 

pomyslel: podej čertu prst, a chce hned celou ruku. Tak 

raděj uţ mlčím.(konec citace)  
 

Je samozřejmé, ţe mlčet nelze a tak mi dovolte v tom 

vánočním hemţení a shonu a shánění vhodných dárků 

popřát zdraví především, klidnou mysl, radost 

z drobností a usmíření v duši. Vţdyť přece určitě příjde 

i Jeţíšek. Tak mu to nepokaţte. České vánoční koledy 

jsou tak líbezně krásné. Nikde na světě nemají hezčí. 

Přeji klidné a pokojné vánoce a dobrý další rok 

v kalendáři.      
                                                         František  Zajíc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MLADÍ HASIČI 
 

 

Zpráva sportovních hasičů za rok 2009 

 

Tak tu máme konec roku, a proto se          

s vámi musím podělit o pár našich záţitků bohuţel jiţ   

z uplynulé sezóny. Hned z jara jsme začali pravidelně 

trénovat, protoţe bylo mnoho závodů, kterých jsme se 

účastnili minimálně jedním druţstvem. Na některých 

závodech se nám dařilo méně, jindy více. Tento rok 

jsme pojali spíše jako získávání zkušeností, protoţe      

s neupraveným strojem nejsme schopni velké 

konkurence. Naším nejlepším umístěním je 1.místo       

na závodech ve Starém Máteřově. Musím také uvést 

účast na okresním kole rovněţ v Máteřově, odkud jsme 

jak dorostenci, tak muţi postoupili na kolo krajské, 

které se konalo v Otradově. Zde jsme sice nedopadli 

nějak dobře, avšak poţárním útokem jsme ukázali, ţe i 

Rokyteňáci něco umí. V průběhu roku byly taky 

závody, kde jsme se jeli spíše podívat neţ vyhrávat. 

Ale zkušenosti jsou z nich dobré.  

Závěrem sezóny jsme po dlouhém čekání 

zakoupili nový sportovní stroj. Investice to malá 

nebyla, ale díky mnoha sponzorům se dílo podařilo.     

A proto touto zprávou musím poděkovat jménem naší 

hasičské mládeţe všem sponzorům.  
 

Jmenovitě děkujeme za sponzorský dar: 
 

Obci Rokytno 

Stavební firmě Ječmínek 

firmě ABK Pardubice 

panu Boltíkovi – firma Precioz soft 

našemu starostovi hasičů panu Čapkovi 

paní Kořínkové  

panu Danelovi – firma Dabro  

panu Husákovi – firma Agrointer 

panu Formánkovi 

panu Blaţkovi 

panu Filoušovi – firma Soreal 

panu Hypskému 

panu Minaříkovi – firma Agrotrans 

panu Köhlerovi  

a  samozřejmě hasičům a vůbec všem, kteří se 

podílejí na rozvoji tohoto krásného sportu. 

 

I kdyţ je venku nehostinné počasí, tak 

přes zimu nezahálíme. Chodíme běhat dlouhé tratě    

pro posílení celého těla. Na jaře totiţ startuje nová 

Pardubická liga, tak nechceme udělat ostudu.  

  Začátkem listopadu jsme zaloţili nové druţstvo 

ţen. Sice byly jen dva tréninky, ale slečnám to šlo, a 

tak věříme, ţe na jaře ukáţou, co se za tu chvilku 

naučily. Proto jim, prosím, drţte palce. Štěstí v tomto 

sportu je více neţ důleţité. 

Závěrem bych všem chtěl popřát              

za sportovní hasiče hezké Vánoce, šťastný nový rok a 

mnoho zdraví a úspěchů v dalším roce. 

                                                            Roman Zajíc 
 

V letošní sezóně jsme objeli  11 závodů.          

2. května jsme začali v Kuněticích,  kde jsme skončili 

ve velké konkurenci hned za týmy  s lepšími mašinami. 

V Kuněticích se začalo uvaţovat o nové koupi mašiny. 

Dále pokračovaly noční závody ve Slepoticích, kde 

jsme těsně nepostoupili do druhého kola. V květnu 

jsme také zavítali do Břehů, kde se nám dařilo, a 

skončili jsme pátí. Následovalo okresní kolo ve Starém 

Máteřově, kde druţstvo dorostenců skončilo na pěkném 

druhém místě a druţstvo muţů také druhé, obě druţstva 

postoupila na krajské kolo v Otradově.  

Nejdříve v červnu do Otradova jeli závodit 

dorostenci. Vyjeli jsme velmi brzo, kolem půl šesté. 

Soutěţ se ze začátku nevyvíjela moc dobře, po pádu 

z bariéry ve štafetě, pádu v jednotlivcích, nepozorné 

chyby v testech. Náladu jsme si spravili tím, kdyţ jsme 

vystřihli třetí nejlepší čas v útoku. Poté se nám            

na tréninku rozbila mašina, takţe jsme byli bez 

tréninku. 26.6. jsme jeli na noční závody do Choltic s 

tím, ţe nám Choltice  půjčí mašinu, ale bez tréninku se 

nám vůbec nepovedl.   

V červenci jsme zavítali na noční do Strašova, 

uţ s opravenou mašinou. Nejdříve proběhla kategorie 

ţen, které se zúčastnily i ţeny z Rokytna. Vůbec si 

nevedly  špatně a skončily na čtvrtém místě. V nočních 

hodinách nastoupilo na start druţstvo muţů. Po uzlu na 

hadici jsme pokus dokončili se špatným časem.  

Začátkem srpna se začalo trénovat na Krajské 

kolo muţů v Otradově.  22. srpna jsme vyrazili.          

Ve štafetě a jednotlivcích jsme udělali, co jsme mohli a 

z útoku nás po sporném rozhodnutí diskvalifikovali.   

Na konci prázdnin jsme závodili opět ve Slepoticích, 

kde jsme skončili za muţstvy s lepšími mašinami.  

V září jsme zavítali do Starého Máteřova, kde 

jsme poprvé vyhráli. Sezónu jsme zakončili na 

závodech v Rábech.   

V červenci jsme si našli na internetu mašinu 

PS19, po domluvě s panem starostou a hasiči jsme se 

dohodli, ţe ji koupíme.  V záři jsme si udělali výlet ke 

Frýdku Mýstku, do vesnice Lubno. Chlapi z Lubna byli 

velmi ochotní, dokonce jsme si s nimi zatrénovali, byl 

to velmi velký šok, ta rychlost vody, na to jsme nebyli 

zvyklí. Lubno s ní, ale ještě muselo doběhnout ligu, 

takţe jsme jeli domů s prázdnou a velmi jsme se těšili, 

aţ si ji přivezeme. Hned, kdyţ jsme ji přivezli, jsme jí 

dali jméno Modřina. Od listopadu jsme s ní začali 

trénovat, nejdříve na hřišti a později u kačárny. 

V těchto dnech je naše Modřina rozdělaná v hasičárně a 

těší se novému laku. K dnešnímu  dni máme 2 druţstva 

muţů a 7 dívek, které jsou od jara připraveny běhat.  

Pilně trénujeme a těšíme se na jaro, aţ budeme 

moci ukázat uţ konečně ostatním, ţe jim přibyla 

konkurence. Od jara se rozjíţdí po odmlce Pardubická 

liga, ve které bude velmi velká konkurence, tak nám 

drţte palce.  

Informace o nás najdete na internetových stránkách 

www.sdh-rokytno.webgarden.cz a o tom jak se nám 

daří v lize http://www.lpo.estranky.cz/  
                                                                 Zbyněk Richter 

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


Jen krátce doplním sdělení dorostenců.    

O začátku  nové sezony, která dětem začíná 1.9.,  jste 

byli informováni v minulém čísle. Posledním závodem 

před zimní pauzou byl branný závod na Horním Jelení. 

Jelikoţ v týdnu vládlo nepříznivé počasí, mnoho dětí 

bylo nemocných nebo je špatné počasí odradilo a na 

trénink vůbec nedorazilo. Především z mladších 

dorazili opravdu jen ti nejodolnější a nejzarputilejší. 

Z toho důvodu jsme museli nahlásit dvě druţstva 

starších, přestoţe v tom jednom byli tři z pěti dětí 

věkem spadající mezi mladší. Naše „áčko“ se i přes 

velké ambice příliš nepředvedlo. Béčko se můţe 

pochlubit hromadou trestných bodů, ale vzhledem 

k tomu, ţe starší toho musí umět mnohem víc a nebyl 

čas to ty tři mladší v druţstvu doučit, se cení, ţe to 

vůbec zvládli a doběhli. Čistý čas na trati (tzn. běh bez 

trestných bodů) mělo béčko lepší neţ áčko (i s jedním 

členem ze školky). Stejně to bylo i na Rokytenské míli. 

Tak lze tušit, ţe nám rostou noví běţci. Terén byl velmi 

náročný, rozmoklý, kaluţe, bahno na kaţdém kroku. 

Skončili jsme na 13. a 19. místě. To byl pro letošek 

poslední závod a další nás čeká zase aţ na jaře. 

O prvním adventním víkendu jsme 

vyráběli svícínky, věnce a jiné dekorace. Na třetí 

adventní neděli jsme si na krouţku vyzkoušeli 

ubrouskovou techniku. Někteří si tak stihli kompletně 

připravit dárky pro celou rodinu. Jen škoda, ţe není 

hojnější účast, ale na podzim a přes zimu je to vţdycky 

slabší. I kdyţ letos je docházka obzvláště mizerná. 

22.12. jsem zamluvila lístky do divadla 

Drak v Hradci Králové a uvidíme, moţná bude čas i na 

nějaké vánoční či ponovoroční setkání. V lednu uţ 

bychom zase měli začít normálně trénovat. Začne 

neoblíbený kolotoč-uzle, značky, zdravověda, 

topografie… pořád dokola, ale jinak to nejde.            

Bez tréninku nebudou výsledky. 

Na závěr bych všem chtěla popřát veselé 

Vánoce, mnoho úspěchů v novém roce. A všem 

sponzorům, kteří klukům přispěli na mašinu, velmi 

děkuji. Podařilo se nám sehnat peníze v rekordním čase 

a věřím, ţe kluci dokáţou, ţe na to mají! Také 

děkujeme p. Řehákovi za zásobování sýrem na chatu. 

Jana Richterová 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Naše nová stříkačka „Modřina“ 

 

 

 

 

 
Základní škola a mateřská škola Rokytno, 

okres Pardubice 
 

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

Pomáháme 

Stalo se jiţ tradicí, ţe děti prostřednictvím rodičů a 

zaměstnanci školy kaţdoročně podporují Fond Sidus, z 

jehoţ prostředků jsou nakupovány lékařské přístroje 

(více na www.fondsidus.cz), dále pak Občanské 

sdruţení Ţivot dětem, jehoţ výtěţek je určen na 

projekty, které pomáhají dětským oddělením nemocnic 

v ČR a dětským zařízením, která pečují o nemocné a 

handicapované děti (www.zivotdetem.cz), dále pak 

CPK – Chrpa, která nakupuje, připravuje a daruje koně 

do Psychiatrických léčeben, ústavů a sdruţení po celé 

ČR (více na www.cpkchrpa.cz). 

Děti si mohly ve škole zakoupit záloţku s motivy koní, 

reflexní pásky, samolepky, přívěsky smajlík, 

Sidusáček, dále náramek nebo rozvrh hodin s 

magnetkou ve tvaru hvězdičky.  

Celkem naše ZŠ a MŠ na tyto sbírky přispěla částkou 

3.940,- Kč. 

Děkujeme za podporu dobré věci. 
 

Co jsme prožili 

Prvňáčci poprvé opustili školu a vyjeli "do světa"  

   Úterý 20. října lákalo prvňáčky nejen do školy. 

Čekaly nás nevšední záţitky. S panem Kosinou jsme se 

obecním tranzitem rozjeli do Pardubic do 

Východočeského muzea. Protoţe máme rádi zvířata a 

se psy se běţně setkáváme, rozhodli jsme se zúčastnit 

výukového programu "Pes chrání". Chtěli jsme se 

dozvědět o věrných přátelích člověka ještě víc.     

     Zajímavé bylo vyprávění o policejních psech, kteří 

dokáţí označit přesné místo vzniku poţáru nebo najít 

zatoulaného starého člověka či dítě. Překvapilo nás, jak 

pes hravě přeskočí osobní auto, aby dopadl 

pronásledovaného člověka. Obdivovali jsme, ţe pes 

můţe jít po stopě, která je stará aţ 8 hodin, ţe 

"vyčmuchá" a označí ztracenou věc nebo najde drogy. 

Zjistili jsme, ţe policejním psem se stávají mláďata 

policejních psů, ale i jednoroční psi z útulku, šanci má i 

"oříšek".  

    Být psovodem je náročné, protoţe při výcviku 

čtyřnohých pomocníků můţe přijít dvounohý figurant i 

k úrazu. Být psovodem je i krásné, protoţe člověk získá 

kamaráda pro dny všední i sváteční. Do ouška - 

vypátrali jsme, ţe dokonce jeden z policejních psů spí s 

páníčkem v posteli.  

    Kluky zaujaly medaile ze psího zápolení, holčičky 

dekorativní předměty se psí tématikou, všechny psí 

kostra a fotografie ze psinců šlechticů. 



    Co bychom si měli zapamatovat? - malým nebo 

neznámým psům se nestavět zády - nerozhazovat 

rukama a nedělat ţádné výrazné prudké pohyby - 

neutíkat před psem - nehladit, nekrmit neznámé psy - 

překonat svůj strach nebo alespoň ho nedat psovi 

najevo. Pro psa není přirozené, aby na člověka útočil 

nebo ho napadl. Většinou tak činí, kdyţ se cítí v 

ohroţení nebo má špatnou zkušenost. 
 

Příspěvky dětí 

 Záţitky ţáků 4. a 5. ročníku 
 

- Adéla Boltíková – O velké přestávce za námi do třídy přišla 

paní učitelka Ehlová a zeptala se nás, jestli bychom nechtěli 

jet na psí výstavu. Měli jsme tři moţnosti. První byla pes léčí, 

druhá pes zachraňuje a třetí pes chrání. Všichni jsme 

souhlasili a vybrali si pes léčí. Odjezd byl 27. října v 8:15 

hodin. Našimi řidiči byl Káti tatínek, pan Pospíšil, Stázky a 

Máti maminka, paní Hrušková a pan Kosina. 

Já, Eliška, Káťa P., Káťa M. a Stázka jsme jely s panem 

Pospíšilem. Na nádvoří Pardubického zámku jsme viděli 

pávy a chovatele s pejsky. Jeden byl německý ovčák Blesk, 

který byl moc hodný. Druhá byla hravá fenka foxteriéra 

Helda. Pán byl moc milý a přátelský. Vyprávěl nám o 

Bleskovi různé příhody. Nejvíce se nám líbilo, kdyţ se nás 

zeptal, kolik má pes zubů. My jsme to nevěděli. Správná 

odpověď byla „plnou hubu“. Ve skutečnosti jich má 42. 

Výstava byla moc krásná a dozvěděli jsme se např: pes by 

správně neměl jíst brambory, protoţe mu nedávají nic a dělá 

se jim potom zle. Viděli jsme vycpané psy a kníţku Dášenka, 

přeloţenou do Japonštiny. Hráli jsme si taky s Bleskem a 

Heldou. Měli jsme za úkol si lehnout na deku a pán na nás 

dal piškoty. Mně ho dal na pusu. Blesk a Helda kolem nás 

chodili a brali si je. Prolézali jsme tunelem, podlézali jsme 

Bleska a přeskakovali Heldu. Kdyţ jsme správně odpověděli 

na otázku, mohli jsme Bleska obejmout. Pán nám ukázal, jak 

si dá do nosu půlku piškotu a Blesk si ho vezme. Na zpáteční 

cestě jsme chtěli Bleska a Heldu vzít s sebou. Moc se nám to 

líbilo, chtěli bychom se tam ještě někdy podívat. 

 - Vyjmuto z textu Kateřiny Pospíšilové – Také kdyţ jsme tam 

přišli, psovod řekl: „Blesku, pozdrav“ a Blesk štěknul. 

Vyprávěl nám, ţe chodí s Bleskem a ostatními pejsky na 

terapii k postiţeným lidem a dětem. Pes, který chce dělat 

terapii, musí vše vydrţet. Třeba Bleskovi trhali chlupy a 

dávali si je na hlavu. Blesk se jednou jedinkrát ohnal a to, 

kdyţ ho děti bouchaly do slabin. Dozvěděli jsme se o těţkém 

ţivotě Bleska. Kdyţ byl malý, byl u zlých lidí. Moc ho 

nekrmili a bylo štěstí, ţe tam hlídal krávy a proto měl 

alespoň trochu mléka. Svému novému pánovi slouţí dobře. 

Jednou, kdyţ spolu šli na hory, vypadl mu z kapsy lístek od 

pumpy a Blesk po něm skočil a spadnul dolů. Dlouho se 

z toho vylízával, uţ to je lepší.  

Blesk je úţasný pes. 

- Vyjmuto z textu Matyáše Hrušky – Šli jsme dovnitř a 

tam nám psovodi vysvětlovali, co je to canisterapie. 

Je to to, kdyţ psi pomáhají postiţeným lidem vrátit 

se do ţivota. Také se mi líbila výstava, kde všechno 

vystavené souviselo se psy. Viděli jsme vycpané psy 

i vlka, četli psí vtipy i o jednom šlechtici, co měl 

radši své psy neţ svou manţelku. Zaujalo mě, ţe psi 

jsou s člověkem tak dlouho. 

 

Čím se zabýváme ve školní družině 

 

 

Kaţdý měsíc ve školní druţině ţijeme jiným 

projektem.  

Září jsme zasvětili poznávání Rokytna, které jsme 

zkoumali z různých úhlů. Například jsme studovali, jak 

vypadalo Rokytno před 20ti lety a nyní. Věnovali jsme 

pozornost i důleţitým stavbám vesnice, jeţ jsme 

dokumentovali nejen fotograficky, ale i pomocí frotáţí 

a tvorbou sbírek ze zajímavých přírodnin a předmětů, 

které jsou typické pro blízkost dané stavby. Poznali 

jsme slavného rodáka z Rokytna – Jana Nepomuka 

Konečného.  

Stali jsme se badateli a archeology. Po školní zahradě 

jsme stopovali fáborky, v jejíchţ blízkosti se nacházel 

list s otázkou týkající se naší vesnice. Vědomosti a 

dobré stopařské schopnosti nás zavedly aţ k místu, kde 

se ukrývalo to pro co jsme podnikli tuto cestu. Avšak 

vyhráno ještě nebylo. Celá druţina poctivě 

prozkoumala kaţdý metr pískoviště. Najednou Káťa 

Pospíšilová křičí: „Tady něco je!“ Zvědavé ruce dětí 

odkryly starou skleněnou láhev. Obřadně a s úctou 

jsme poklad otevřeli. Spatřili jsme starou mapu 

Rokytna a informace o archeologických nálezech. 

Lačně jsme vše prostudovali a s chutí vytvořili 

papírové reprodukce nálezů, které zdobí chodbu naší 

školy. 

Říjen byl měsíc věnovaný přírodě.  

    Zamýšleli jsme se, jak člověk kladně i záporně 

přírodu ovlivňuje. Představovali jsme si, jak by asi 

vypadala naše planeta, kdybychom my lidé vůbec 

neexistovali. Své představy jsme přenášeli na papír. 

Vciťovali jsme se do rostlin, které jsou ohroţovány 

odpadky, zplodinami a nemohou se samy bránit. Své 

pocity jsme vyjadřovali nejen slovy, ale i mimikou a 

pohybem. Zkoumali jsme, jak přímo my, tady ve 

druţině, můţeme pomoci přírodě. Dospěli jsme 

k třídění odpadu. Společně jsme rozkličovali význam, 

důleţitost třídění odpadků, co je to recyklace, 

nebezpečný odpad, k čemu slouţí sběrné dvory….  

   Ve skupinách jsme z papíru vytvořili jednotlivé 

kontejnery.  

    Stali jsme se průzkumníky. S ostatními členy 

skupiny jsme zjišťovali, jak se třídí odpadky ve škole, 

školních popelnicích a kontejnerech obce. Vše jsme 

pečlivě zapsali a navrhli řešení daných situací. Některá 

z řešení jsme dokonce i zrealizovali – popsali jsme 

jednotlivé odpadkové koše ve škole. Svolali jsme 

všechny ţáky školy a zvolení mluvčí druţiny – Káťa 

Pospíšilová a Danda Kuchař - vysvětlili, jak správně 

odpad třídit, co do kterého koše patří.  

    Zamýšleli jsme se, jak pomoci zvířatům, kterým lidé 

nějak ublíţili, a zároveň jak těmto neštěstím 

předcházet. Pomocí obrázků jsme vytvořili poselství 

pro další generace – jak pečovat o zvířata, aby s lidmi 

ţila ve šťastném souznění. 

V listopadu  jsme ve druţině cestovali po Itálii.    

    Zabývali jsme se legendou o zaloţení Říma. 

   Pracovali jsme ve skupinách. Kaţdá skupina obdrţela 

rozdílné informace o Itálii, které prostudovala. Mluvčí 

je poté sdělili ostatním. Na základě získaných 

informací jsme vytvořili plakáty, ve kterých je 

obsaţeno vše, co jsme se o Itálii dozvěděli.  



    Vliv italské módy zavítal i do naší druţiny. Vznikly 

zde čtyři módní salóny, jejichţ návrhy oblečení i 

šperků jsou prezentovány na chodbě školy. Vrcholem 

práce módních salónů bylo uspořádání módní 

přehlídky, kde se diváci mohli kochat krásným 

oblečením vhodným pro běţné nošení, aţ po 

společenské róby.  

   Itálie je i kolébkou umění. Ve druţině jsme propadli 

nejen uměleckému kouzlu, ale i osobnosti a 

neuvěřitelné všestrannosti Leonarda da Vinciho. Čím 

více jsme se o něm dozvídali, tím více nás fascinoval a 

inspiroval. Poznávali jsme svět jeho očima. Je těţké o 

tom psát … jestliţe Vás začala provokovat zvědavost, 

přijďte se podívat do školy na práce dětí, které Vás 

alespoň na chvíli zahalí do našeho tvořivého 

výtvarného hraní a nadšení. 

   Zlákalo nás i poznávání pestré italské kuchyně. Pod 

představou, ţe vlastníme restauraci, jsme vytvořili 

jídelní lístky, které obsahují nejrůznější druhy jídel, 

nápojů i specialit. Jen si vybrat. Jedno listopadové 

úterý se dokonce i školní druţina proměnila v italskou 

restauraci. Z lavic se stal dlouhý stůl, který zdobily 

ubrousky a dětmi vyrobené prostírání. K jídlu se 

podávaly špagety a makarony  - pokud chcete vědět 

čím se liší, zeptejte se návštěvníků restaurace – 

s kečupem a strouhaným sýrem. Sváteční atmosféru 

dotvářel plamínek svíčky a příjemná italská hudba.  

Bylo nám dobře.                                    Jana Brousilová 

 

Co nás čeká na přelomu kalendářního roku 
 

15.12.2009   od 10:30 hod.  

                       Školička kouzel    pí. Elcnerová 
 

Ve čtvrtek 17. prosince Vás srdečně zveme na vánoční 

besídku v MŠ. 
 

V pátek 18.12.2009 čeká děti z MŠ výlet pod 

Kunětickou horu do "Perníkové chaloupky".  

Odjezd od ZŠ je v 8,50 hodin a předpokládaný příjezd 

v 11,00 hodin. 

Mohou jet i rodiče, prarodiče - předem nahlásit. 
 

V pátek 18.12.2009 od 17 hodin se v předvánočním 

čase sejdeme v kostele v Býšti, abychom si společně s 

našimi ţáky zazpívali i zaposlouchali se do koled v 

provedení našich flétnistů. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 

29. ledna 2010. 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne 

dle § 36 odst. 4 školského zákona ve čtvrtek    4. února 

2010. 
 

Ţáci se zúčastní školy v přírodě v Horním Maršově – 

SEVER - středisko ekologické výchovy a etiky 

Rýchory. Ţáci 1. a 2. ročníku v termínu od 8.2.2010 do 

12.2.2010, ţáci 3., 4. a 5. ročníku v termínu od 

15.2.2010 do 19.2.2010. Celým pobytem budou 

prolínat programy a činnosti s ekologickým 

zaměřením.   
 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat 

v termínu od 22.2. do  28.2. 2010. 
 

Kroužky 

 

 

V tomto školním roce mohou naše děti rozvíjet své 

nadání a zájmy v těchto krouţcích: 
 

V MŠ   

– malí flétnisté si ochočují větřík ve svých flétnách pod 

vedením pí. učitelky Milady Reinberkové. Krouţek 

navštěvuje 9 dětí. 

- hudebně-pohybový krouţek si tělo mrská pod 

vedením pí. učitelky Veroniky Stejskalové a     

navštěvuje ho 10 dětí. 

- deset dětí procvičuje hbitost svého jazýčka a správnou 

artikulaci s logopedickou asistentkou  Zdeňkou 

Kuchařovou.  
 

 

V ZŠ 

- Máme radost, ţe jsme našim ţákům mohli nabídnout 

keramický krouţek, který navštěvuje  19 dětí. Z toho 

důvodu pracuje ve dvou skupinách.    Vedoucí je paní 

učitelka Alena Dvořáková – profesionální výtvarná 

umělkyně. Pod jejím   vedením pod rukama našich 

ţáků vznikají velmi milá dílka, která budete mít 

moţnost vidět na konci školního roku na vernisáţi. 

- K tradicím naší školy patří následující dva krouţky – 

krouţek anglického jazyka (navštěvuje 13 ţáků) – je 

báječné, ţe děti jiţ po několik let mají stejnou vedoucí, 

paní učitelku  

Miladu Blechovou, která si děti vede jiţ od mateřské 

školy.  

- Paní učitelka Milada Reinberková předala pomyslné 

ţezlo paní Veronice Ďoubalíkové, která 16  dětí 

hudebně vzdělává. Jak se jim to daří, budete moci 

posoudit na vánočním koncertu. 

- Náboţenství navštěvuje 7 ţáků pod vedením pana 

Petra Borského. 

- 6 ţáků navštěvuje dyslexii, kterou vede paní učitelka 

Martina Ehlová. 

 

SDRUŢENÍ LINKA BEZPEČÍ – je dobré znát, 

potřebným můţe pomoci 

Uvádíme aktuální čísla 
 

Linka bezpečí    
 

tel: 116 111  
 

Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci 

pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let). Je v 

provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé 

České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních 

telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu anonymity klienta a tak, 

pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní 

údaje.  
 

Linka vzkaz domů 
 

tel.:  bezplatná linka z pevné sítě 800 111 113  

z mobilu 724 727 777 (tarif dle operátora) 
 

Linka slouţí především dětem a mladým lidem, které situace 

v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku 

nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvaţují. Dovolat 

se mohou zdarma ze všech pevných linek z celé České 

republiky, z mobilních telefonů je sluţba zpoplatněna podle 

tarifu jednotlivých operátorů.  

 

 



Rodičovská linka  
 

tel. 840 111 234 
 

Rodičovská linka je v provozu kaţdý všední den odpoledne 

pondělí, středa a pátek: 13 - 16 hod. úterý a čtvrtek : 16 - 19 

hod. 

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci 

a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním 

členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v 

krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů 

v rodinných vztazích zajišťuje sluţby v podobě výchovného, 

rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí 

výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních 

a středních škol. Své sluţby poskytuje výhradně po telefonu 

a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, 

nemusejí sdělovat své osobní údaje.  
 

Emailová poradna Linky bezpečí  
 

pomoc@linkabezpeci.cz  
 

Děti a dospívající, kteří nemají moţnost vyuţít telefonu, ale 

mají přístup k internetu, se mohou na Linku bezpečí obrátit 

přes e-mail a konzultovat zde svoje problémy. Tuto moţnost 

mohou vyuţít i české děti, které ţijí s rodiči v zahraničí, 

případně děti se sluchovou vadou či vadou řeči. Odborníci z 

Linky bezpečí odpovídají na dotazy v nejkratším moţném 

termínu, zpravidla do 3 pracovních dnů.   
 

Chat linky bezpečí  
 

http://chat.linkabezpeci.cz   
 

Chat Linky je otevřen v pondělí,  úterý, ve čtvrtek a v sobotu 

vţdy od 15 do 17 hodin a od 19 do 21 hodin.  

V čase, kdy je Chat Linky bezpečí uzavřen, se můţete se 

svým problémem zdarma obrátit na telefon  

116 111 nebo na email pomoc@linkabezpeci.cz  

 

Škola a prasečí chřipka 
 

V pondělí 30.11. odpoledne se k nám telefonicky 

dostala informace, ţe ţákyně 4. ročníku onemocněla 

prasečí chřipkou. Bezprostředně po obdrţení této 

informace jsem volala na hygienu a epidemiologii. 

Popsala jsem situaci a získala následující informace: 

nezavírat školu, pouze dostatečně větrat, nabádat děti 

k umývání rukou a k přísunu vitamínů. Při prvních 

známkách chřipkového onemocnění informovat rodiče 

a doporučit, aby dítě nemoc dostatečně vyléčilo a 

nevracelo se do školy předčasně. Byli jsme hygienou 

poţádáni,  abychom, pokud moţno, zabránili šíření 

paniky. 

Dále mi byla sdělena informace, která je i Vám, váţení 

spoluobčané, jistě dobře známá. V celém našem 

regionu je poměrně velký výskyt prasečí chřipky. 

Mnohdy ji člověk prodělá, aniţ by to tušil. Rozpoznat 

se dá pouze formou testů. Je jako kaţdý druh chřipky 

smrtelně nebezpečná       pro lidi, kteří mají zdravotní 

problémy, ţijí v dlouhodobém stresu, mají porušenou 

imunitu. 

Rodičům, kteří projevili zájem, jsme předali výše 

uvedené informace a doporučení.  

Někteří z rodičů projevovali strach a obavy a ptali se, 

zda si mohou nechat dítě doma. Odpovídali jsme, ţe 

záleţí na zváţení a rozhodnutí rodičů a ţe škola bude 

jejich rozhodnutí respektovat, ale doporučovali jsme, 

ţe by mělo dítě určitě zůstat doma při známkách 

nachlazení. Po těchto informacích nedošlo k nárůstu 

absence ţáků.  

Od konce listopadu aţ do současnosti tvoří nemocnost 

přibliţně 10% z celkového stavu ţáků.  

K problému prasečí chřipky v souvislosti s naší školou 

se vyjadřuji pouze proto, ţe určité informace mají 

schopnost bubliny nebo sněhové koule, (např. ţe jsou 

v naší škole jiţ čtyři nemocní ţáci) a vrhají špatné 

světlo na naši školu, coţ nás pochopitelně mrzí.  

Nabízím všem, budete-li mít problém, budete-li chtít 

získat informace, přijďte, budu se Vám věnovat.  
 

Vánoce pro všechny 

 

Přibliţně před dvěma lety jsme o víkendu s rodiči a 

s dětmi navštívili Ekocentrum a Záchrannou stanici 

„Pasíčka“ při Základní organizaci 44/03 Českého svazu 

ochránců přírody v Boru u Skutče. www.pasicka.cz 

Záchrannou stanicí „Pasíčka“ projde ročně okolo 600 

volně ţijících ţivočichů, kteří potřebují lidskou pomoc. 

Přes 60% přijatých zvířat se podaří vyléčit a vypustit 

zpět do přírody. Bohuţel asi 10% zvířat uhyne nebo se 

pro váţná poranění musí utratit. Zvířata, která zůstanou 

trvale postiţená, mají své místo v expozici, kde 

probíhají programy pro děti. Můţeme se tak setkat 

s ţivočichy, kteří ţijí okolo nás, ale přesto je mnohdy 

neznáme.Jelikoţ je záchranná stanice neziskovou 

organizací, získat dostatek finančních zdrojů na provoz 

stanice je čím dál tím obtíţnější. V současné době 

probíhá akce „Vánoce se zvířátky“, kdy návštěvníci 

přinášejí pod vánoční strom dárky pro zvířata, krmivo: 

slunečnici, kukuřici, zrno, pečivo, vitamíny pro savce, 

psí a kočičí granule či jiné pamlsky, dětské piškoty, 

zeleninu, sušené ovoce, krmnou sůl apod. Toto všechno 

u nás baští veverky, jeţci, kuny, divoká prasata, lišky 

apod. Rys ostrovid nepohrdne mraţeným kuřecím či 

králičím masem.Jiné dárky: provazy, misky (nerezové, 

plastové, keramické různých průměrů), čistící 

prostředky, dezinfekce, gázy, obvazy, rukavice, 

maskáčové sítě.Jestliţe „Pasíčka“ nestačíte navštívit, i 

tak můţete mít u štědrovečerního stolu dobrý pocit, ţe 

jste pomohli zvířecím pacientům k návratu do volné 

přírody i vy. Stačí, kdyţ se připojíte k výzvě Českého 

svazu ochránců přírody a jeho projektu "Zvíře v nouzi". 

I z pohodlí svého domova můţete odeslat dárcovskou 

SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI PASICKA na 

telefonní číslo 87 777. Číslo platí pro všechny mobilní 

operátory a Český telecom. Cena DMS je 30 Kč, z toho 

se na přímou pomoc zvířat dostane 27 Kč. 

 

 

     Pohodové Vánoce, nechť Vás celým rokem provází 

láska, zdraví, úcta, radost, štěstí a úspěch. 

   Nechť  je  rok  2010  štědrý  na  příjemné  záţitky         

Vás  všech.                                                   
                                                                    Olga Brousilová 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasicka.cz/


 

 
 

 

V letošním roce jsme uskutečnili 9 akcí. 
 

MUZIKÁL 
 
 
 

V sobotu 21.března jsme opět po roce navštívili Prahu. 
Vyrazili jsme autobusem v 15 hodin od Obecního úřadu 
s řádným předstihem, abychom si stihli prohlédnout alespoň 
kousek Prahy. Jelo nás 41 a o lístky jsme se podělili 
s občany ze Chvojence. Po prohlídce hlavního města jsme 
shlédli v divadle Kalich muzikál Touha. 
Muzikál Touha Mirjam a Daniela Landových volně vychází 
z filmového hitu stejné autorské dvojice Kvaska.  délka 
představení : 150 min. 

 

Každý z nás po něčem touží. Po lásce, penězích, uznání, 
kariéře, slávě, štěstí... O některých svých touhách 
nepřestáváme hovořit, jiné se zdráháme přiznat i sami sobě. 
Touha je zkrátka tím nejsilnějším citem, jenž nás žene 
dál. Stačí se jen rozhodnout. A opravdu chtít. Protože "nic 
není dost velkej cíl, aby ses nepokusil..." 
 

Obsazení :      Benedikt Berousek:   Jan Kříž,     
 Karin Lipertová:     Radka Fišarová Michal Rajmont / Pepe:  Henrich 
Šiška  Palo Braňo: Roman Pomajbo Krečmar:    Henrich Šiška        
Oskar Toman:  Ivan Vodochodský Franta Strouhal:  Richard Tesařík   
Romana Divišová / Fantomima:   Jana Fabiánová  
 
 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 

V sobotu 28.března proběhlo  vítání občánků. Maminky 
potěšily dětičky z mateřské školky krásnými básničkami a 
písničkami. A letos se jim to opravdu povedlo. Přivítali jsme 4 
chlapečky a 1  holčičku. 
 

VELIKONOČNÍ  VESELÍ 
 

 

V neděli 5. dubna jsme se sešli v Hospodě U Pitrů, abychom 
si uţili jarní čas.Sál jsme vyzdobili velikonoční tématikou  a  
kaţdý stůl zdobil bílý ubrus a  jarní travička se zápichy.Na 
zahájení bylo krátké vystoupení dívek ze základní školy. 
Aranţovali jsme  velikonoční aranţmá , měli moţnost 
zakoupení hotového aranţmá  od paní Heleny Kubánkové. 
Součástí akce je výstavka obrázků dětí z MŠ a ZŠ. 
 

ČARODĚJNICE 
 
 

Ve čtvrtek 30.dubna se konalo pálení čarodějnic. Přistávací 
plocha byla v  prostorech za rybníkem u kachňárny. Všechny 
čarodějnice měly mít s sebou řádně promazané a 
naolejované koště s odrazovými skly.Nejlepší 3 masky byly 
odměněny krásnou velkou čarodějnicí. Kaţdý účastník dostal 

od staré domácí ošklivé čarodějnice nějakou tu sladkost. 
 

DĚTSKÝ  DEN 

 
 

V sobotu 27.června se konal dětský den a tentokrát  se nesl 
ve zdravotním  duchu pod názvem polní nemocnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Děti čekalo odpoledne plné her, při kterých se naučily 
základy první pomoci formou hry. 
Součástí dětského dne byl samozřejmě i tradiční další ročník 
Neckyjády. 
 

ROZLOUČENÍ S LÉTEM 
 
 

V sobotu 29.srpna jsme uskutečnili ve spolupráci s obcí 
Drahoš rozloučení s létem. 
Zahráli jsme si indiánský fotbal a nevím, jestli si to uţili více 
tatínkové nebo děti, ale pohled na ně byl kouzelný. Povozili 
jsme se na kočáře taţeném koňmi. 
Také jsme si moc pochutnali na opečených buřtících  a  
buchtách. 
Navečer, kdyţ se setmělo, jsme vypouštěli thajské lucerny. 
Kdo nedorazil, můţe jen litovat, protoţe to byla prostě 
nádhera. Drahoši díky.  
 

DRAKIÁDA 
 

V sobotu 10.října jsme měli pouštět draky , ale bohuţel dva 
dny pršelo, tak byla tato akce zrušena. 
 

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 
 

Kdo to byl svatý Martin?  Rytíř, který se rozdělil    s jedním 
nahým chudákem o svůj kabát, jenţ rozpůlil svým mečem. 
V sobotu 7.listopadu jsme se sešli v Hospodě u Pitrů, kde 
jsme  si vyráběli lucerničky potřebné pro lampionový průvod.  
Kdyţ všichni byli hotovi, sesedli jsme se do krouţku, potmě 
jen s rozsvícenými lucerničkami a paní Kateřina Číţková 
dětem  vyprávěla,  jak to bylo se svatým Martinem . Děti 
s napjatými oušky poslouchaly a kdyţ se dovyprávělo, oblékli 
jsme se a vyrazili.Šli jsme přes náves kolem kříţku k rybníku 
a najednou  z toho chladného večera vyšel  ţebrák. Prosil lid, 
aby mu něco daroval, ale nikdo mu nechtěl nic dát a lidé ho 
odháněli. V tom, ale přijíţděl k bráně svatý Martin na koni. 
Neměl, čím by ho obdaroval, proto sundal svůj plášť, rozťal 
ho mečem a polovinu věnoval promrzlému chudákovi.Ten se 
za něj pak modlil. Děti hned poznaly, ţe je to ten příběh, který 
uţ dnes jednou  slyšely. Potleskem jsme poděkovali hercům 
a putovali dál za světlem.  Po cestě jsme měli  100 
rozsvícených svíček,    které    nás    dovedly    k      ohýnku  
za kachňárnu. Tam děti dostaly svatomartinské  rohlíčky a 
hvězdičky. U ohýnku jsme se ohřáli a zazpívali si při kytaře 
pár písniček. 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 

V sobotu 21.listopadu proběhlo letos uţ druhé vítání 
občánků. Opět nás potěšily dětičky z mateřské školky 
krásnými básničkami. Přivítali jsme 5 chlapečků. Jak vidíte, 
letos opět jako vloni,  jsou chlapci  v silné  převaze. 
 

ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ 
 

Pro nemoc zrušeno. 
 

POHÁDKY Z VÁNOČNÍHO KABÁTU  

 

V sobotu 12. prosince k nám zavítalo praţské loutkové 
divadlo.Také se tolik těšíte na vánoční čas? Náš kabát pro 
vás připravil zimní pohádky. Vykouzlil vám  pohádku o 
Sněhurce a dvou párech trpaslíků. O království ramínek,které 
se nachází na věšáku. Pan král vysílal své synky na dalekou 
cestu,aby si našli nevěstu.Poslední pohádka byla o vánočním 
stromečku a kometě.Společně jsme zpívali koledy, ozdobili 
stromeček, a kabát nám připravil pohádkové překvapení.         
      

Představení trvalo 45 minut. Po představení přišel čert, 
Mikuláš a anděl a nadělovalo se. 
 

 

napsal a reţii měl: Jiří Středa 
hráli: Kateřina Táborská  
          a René Krupanský  
výprava: Marie Stejskalová, 
        Jaroslava Ţátková 
hudba: René Krupanský, 
             Miroslav Pokorný 

 

http://www.kalich.cz/detail/jan-kriz
http://www.kalich.cz/detail/henrich-siska
http://www.kalich.cz/detail/henrich-siska
http://www.kalich.cz/detail/roman-pomajbo
http://www.kalich.cz/detail/henrich-siska
http://www.kalich.cz/detail/ivan-vodochodsky
http://www.kalich.cz/detail/richard-tesarik
http://www.kalich.cz/detail/jana-fabianova


Poděkování za tyto akce patří:  OÚ Rokytno, Hospodě       

U  Pitrů, Základní škole a mateřské škole Rokytno, 
Mysliveckému sdruţení Smrčiny Rokytno, mladým hasičům, 
obci Drahoš 
Dále:  p.starostovi Kubizňákovi, p.Kamenické,celé velké 
rodině Zajícových, manţelům Netíkovým, manţelům 
Shánělovým, manţelům Zbudilovým a jejich koníčkům, 
manţelům Hruškovým, p.Rudolfovi, J.Vrbatovi, Z.Rychterovi, 
p.Mgr.Hubačové, p.Fouskovi, sl.M.Červenkové, 
sl.T.Nikolajevové, sl.P.Vrbatové, sl.Práškové, p. H.Zbudilové, 
p.R.Rádlovi, p.I.Riegrové, p.Ditrtovi, sl.Trnkové, p.K.Číţkové, 
p.Ing,Číţkovi, p..D.Kuchařovi, p.J.Vrbatové, p.M.Blaţkové, 
p.V.Blaţkovi, p.Mudr.Tučkovi, sl.A.Číţkové, sl.D.Číţkové, 
L.Matějkovi, sl.N.Blaţkové, p.P.Lederové, sl.J.Hadašové  
Snad jsem na nikoho nezapomněla, jestli ano tak se moc 

omlouvám.  
 
Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, 
zdraví, láska a přátelství dává smysl  našim dnům. 
Přeji Vám krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2010. 
 

     Těším se na další spolupráci v příštím roce 
                                                                 Kateřina  Komárková 

 

 

Z evidence obyvatel 
 

Obec Rokytno měla k 15.12.2008 825  obyvatel 
přihlášených k pobytu ( včetně cizinců ) 
 
 

Obyvatelé obce Rokytno k 15.12. 2009 

      

  

do              
15 let 

15-18             
let 

18 -60           
let 

60 a          
více let 

celkem 

Rokytno 94 114 325 113 646 

z toho 
 muži / ženy     340/306 

Bohumileč 23 24 71 26 121 

z toho 
 muži / ženy     60 / 61 

Drahoš 6 6 14 7 33 

z toho 
 muži / ženy     18 / 15 

Zástava 9 10 16 2 36 

z toho 
 muži / ženy     17 / 19 

Celkem 132 154 436 148 836 

z toho 
 muži /  ženy     

435/ 401 

 

 
 

Podíl obyvatel v % 
   Rokytno                   646         77,27  %  
   Drahoš                    33          3,95  % 
   Bohumileč              121        14,47  % 
   Zástava                  36          4,31  % 
                  
    
 

Přivítali jsme 
 

Radim Krpata              Rokytno 
Lukáš Šimák                  Drahoš 
Daniel Novák               Rokytno 
Marek Boukal                 Rokytno 
Tomáš Smolencev           Rokytno    
Jan Sháněl                       Rokytno  
Eda Horyna                       Rokytno 
Matouš Blažek               Rokytno            

               Alice Netíková               Rokytno 
               Michaela Shejbalová    Rokytno 
 

Touto  cestou  jim přejeme  hodně zdraví 
a štěstí  v jejich životě 

 
 

   

 

Odešli z našich řad 
             
                 Anna Rádlová                Rokytno  
                 Marie Kociánová               Rokytno 
                 Josef Vajer                       Rokytno 
                     Karel Valenta                 Bohumileč 
                     Petr Novák                         Rokytno 
                   Jaroslav Flégl                         Rokytno 
 

Vzpomínáme 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Místní lidová knihovna 

    
 Radost, štěstí a zdraví ať naplní vánoční dny         

a celý nový rok  

                        přeje všem čtenářům a občanům  
 

                                       místní lidová knihovna    

                                                Olga Trojanová  

 
 

 
 



 

HC ROKYTNO 
 

     
Hokejovou sezonu jsme zahájily v okresním přeboru 
Pardubic. Další zápas nám byl zrušen, aniţ by nám to 
kompetentní osoby oznámily a my jeli do Pardubic 
naprosto zbytečně. Nastalou situaci neměl zájem nikdo 
řešit a z toho jsme usoudili, ţe o nás aţ takový zájem 
nemají a tak jsme se po dohodě s hráči rozhodli naše 
účinkování v této soutěţi ukončit. V hraní hokeje 
budeme pokračovat v Třebechovicích, které nám to   
samy  nabídly.  
 První   zápas   odehrajeme   v Třebechovicích v neděli 
20.12. Další zápasy budou v termínu, 2.1., 9.1., 23.1., 
30.1., 14.2., 20.2.  a 7.3. 
 Všechny zápasy začínají v 10,00 hodin . 
 

Dále bych chtěl pozvat zájemce na  
 

vánoční bruslení 
 

                                které se koná  

 

24.12.2009 od 9.00 do 10.30 hodin 
na zimním stadionu v Třebechovicích  
 
Na závěr bych chtěl popřát všem krásné proţití 
vánočních svátků a šťastný nový rok. 
 

                                          Za HC Rokytno: Leder Václav  

 

 

 

 

 

 

 

Plesová  sezóna 
       2010 
 
 

V roce  2010 se uskuteční v Rokytně     
v  hospodě  „U Pitrů“  tyto plesy: 
 
15.1.2010 od 20 hodin Myslivecký ples 
                                      Hraje RENONC 

  5.2.2010           Hasičský ples  

13.3.2010 od 20 hod Maškarní ples 
14.3.2010 od 14 hod  Dětský maškarní ples 
březen 2010        Školní ples  

 

 

 

 

Harmonogram 

svozů   popeln ic   v  roce  2010  
 

svozovým   dnem    je    pondělí 
 

 

  měsíc          den 

  leden 11,   25 

  únor 8,   22 

  březen 8,   22 

  duben 5,   19 

  květen 3,   17,  31 

  červen 14,   28 

  červenec 12,  26 

  srpen 9,  23 

  září 6,  20 

  říjen 4,  18 

  listopad 1,  15,  29 

  prosinec 13,  27 
 

 

 

 
     
                                                                                                                                            
 
                                                                              
      
 
 
 
 
 
      
      A   na   závěr  chceme                                                                    
      popřát  všem spoluobčanům    
      mnoho   zdraví, štěstí , 
      spokojenosti  a   lásky                                                                             
          v  nadcházejícím  roce 2010.   
                    
                                          Obecní úřad Rokytno    
 
 

                                                               

Rokytenské noviny vydává v Rokytně  Obec Rokytno,  IČO  274178 ,vychází  jako občasník číslo prosinec 2009  vyšlo  17. 12.2009  registrační číslo MK ČR 
 
 


