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                                    Kresba žáků  ZŠ  Rokytno 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 5/2012 

ze dne 9.11. 2012 
 
 

1, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

 „Rozpočtovou změnu č. 5/2012  k  9.11. 2012“ 

 Příjmy celkem:    88.000,- Kč   

 Výdaje celkem: 2.388.000,- Kč 

 Financování - Zapojení přebytku 2.300.000,- Kč    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje nákup  budovy 

čp. 146 na st. parcele 34/3 a st.parcelu 34/3 vše 

 v k.ú. a obci Rokytno,  
  

33, Obecní zastupitelstvo  schvaluje použití daru ve 

výši 30.000,- Kč od Elektrárny Opatovice a.s. na 

dovybavení hasičských jednotek  JPO 5. 

 
 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 6/2012 

ze dne 12.12. 2012 

 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání 

rady za poslední období.    
  

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

 „Rozpočtovou změnu č. 6/2012 k  12.12 . 2012“ 

 Příjmy celkem: 103.000,- Kč   

 Výdaje celkem: 103.000,- 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 31.12.2012.  
 

3 , Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočet  na 

rok 2013: 

 A,Závazné ukazatele  

    Příjmy celkem:     9.796.470,- Kč      

    Výdaje celkem:     8.959.470,- Kč      

    Saldo hospodaření:   837.000,- Kč 

    Rozpis financování:    

    Splátka půjčky Č.S. -byty      190.000,- Kč 

   Splátka půjčky KB  kanalizace   647.000,- Kč 
 

B,Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtový 

výhled na roky  2014, 2015, 2016. 

 

C, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci 

  Základní škola a mateřská škola Rokytno,    

   okres Pardubice           791.000,- Kč 
 

D, Dotace pro –  

HC Rokytno                                      35.000,- Kč 

FC DIKO ČEMUS Rokytno             10.000,- Kč 

Myslivecké sdružení „Smrčiny“ Rokytno                       

                                                          15.000,- Kč 

SDH Rokytno                                    30.000,- Kč 
 

4,  Obecní zastupitelstvo   schvaluje   odpisový 

plán na rok 2013 dle přílohy . 
 

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej 

pozemku  parc.čísla 1123/89 a pozemku parc.čísla 

1123/161     v k.ú. Rokytno  NP  za   cenu 35,- 

Kč/m2.  

Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 

128/2000Sb.v platném znění.  

 Vyvěšeno 21.11.2012    Sejmuto: 11.12.2012 

 

6,    a, Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas 

se zápisem z dílčího přezkoumání  hospodaření  

obce Rokytno  za rok 2012 a to bez výhrad.   

   b,  Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas 

se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření   

svazku obcí Rokytno - Chvojenec za rok  2012 a   

to bez  výhrad.   

 

7,   Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

     A, Vyhlášku č. 2/2012  , kterou se ruší obecně 

závazná vyhláška č.2/2010 o místních poplatcích  

a to   Část VI. Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání 

a  odstraňování komunálního odpadu.  

       B, Poplatek bude od 1.1.2013 ve výši  450,- 

Kč na  osobu/rok 

 

8,  Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření 

„Smlouvy o vzájemné spolupráci“ mezi obcí 

Rokytno a společností VP INVEST s.r.o. IČ 274 

78 742. 

 

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření 

„Budoucí smlouvy  o zřízení věcného   břemene 

č.IV- 12- 2011257/VB/2“  na pozemky parcelních   

čísel  366/11, 780/23, 780/12  v k.ú. Bohumileč  

pro společnost  ČEZ  Distribuce,a.s. IČ:24729035  

 

10, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  prodej 25 

kusů akcií ČSAD-BUS Chrudim - 1000,- Kč za 

akcii.  

        
 

 

O  čem se jednalo 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Příjmy Schválený rozpočet 

Daňové příjmy 8 161 170 Kč 

Nedaňové příjmy 1 076 800 Kč 

Kapitálové příjmy 179 000 Kč 

Dotace 379 500 Kč 

Příjmy celkem 9 796 470 Kč 

Výdaje Schválený rozpočet 

Zemědělství a lesní hospodářství 14 000 Kč 

Doprava 1 736 000 Kč 

Vodní hospodářství 692 000 Kč 

Vzdělávání 791 000 Kč 

Kultura,sděl.prostř.a zájmová činnost 432 000 Kč 

Bydlení, komunální služby,územ.rozvoj 2 401 470 Kč 

Ochrana životního prostředí,odpady 658 000 Kč 

Sociální péče a pomoc 10 000 Kč 

Bezpečnost a veřejný pořádek 110 000 Kč 

Požární ochrana 127 000 Kč 

Územní samospráva 1 988 000 Kč 

Celkem výdaje 8 959 470 Kč 

    

Financování  837 000 Kč 

splátky úvěrů KB  647 000 Kč 

splátky úvěrů ČS 190 000 Kč 

    

Celkem výdaje s financováním 9 796 470 Kč 

 
 
 

 

 
 
 

                                                                                          
 
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů  pro rok 
2013 byl obecním zastupitelstvem  stanoven 
na  

        450 Kč za  poplatníka a rok. 

  

 Poplatek je třeba zaplatit do 31.3.2013  
 
     V případě, že nezaplatíte poplatek             
do 31.3.2013,   bude Vám vystaven  „Platební 
výměr“, ve kterém bude poplatek zvýšen.  
Poplatek lze zvýšit až na trojnásobek. 
 
VVyyhhlláášškkaa  čč..  22//22001122,,  kktteerroouu  ssee  rruuššíí  oobbeeccnněě  
zzáávvaazznnáá  vvyyhhlláášškkaa  čč..22//22001100  oo  mmííssttnníícchh  ppooppllaattccíícchh    
jjee  kk  nnaahhllééddnnuuttíí  vv  kkaanncceelláářřii  OObbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  
vv  RRookkyyttnněě  nneebboo  nnaa  iinntteerrnneettoovvýýcchh  ssttrráánnkkáácchh  
wwwwww..rrookkyyttnnoo..eeuu  ..  

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 (musíte se prokázat občanským 
průkazem). 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, který je  označený 
plakáty o zpětném odběru. 

 

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

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. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
               

 

svozovým   dnem    je    pondělí 
 

 

  měsíc          den 

  leden 7,   21 

  únor 4,   18 

  březen 4,   18 

  duben 1,   15,  29 

  květen 13,  27 

  červen 10,   24 

  červenec 8,  22 

  srpen 5,  19 

  září 2,  16,  30 

  říjen 14,  28,  

  listopad 11,  25 

  prosinec 9,  23 
 

       Starý Drahoš  má svoz popelnic ve stejný týden              

       ale ve středu. 

Poplatek za komunální odpad 

Harmonogram 
svozů popelnic v roce 2013 

 

Rozpočet obce Rokytno  
na rok 2013 

http://www.rokytno.eu/


 

 

 
 

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. 2013. 
 
Jelikož jsme povinni vést písemnou evidenci 
veškerých psů, podléhajících poplatkové 
povinnosti. Z tohoto důvodu, prosíme všechny 
majitele psů  o písemné hlášení změny 
v evidenci psů. (Přihlášení, odhlášení – 
tiskopisy jsou k dispozici na úřadě       
nebo na našich internetových stránkách 
www.rokytno.eu ) 
 
 

 
 
 
 

Místní poplatky se platí od 7.1.2013 
do 31.3.2013 

 

 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  řadu     
   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. 
 
 

 

   V roce 2013 jsme se rozhodli stanovit 
dny  s prodlouženými  úředními  hodinami 
určenými  speciálně  pro  výběr místních 
poplatků a to:  
 
 

 

V kanceláři OÚ v Rokytně 

 

v pondělí   11.3.2013 od 14 do 18 hodin  
ve středu   13.3.2013 od 14 do 18 hodin  
 

V kanceláři OÚ v Bohumilči 

 

ve čtvrtek  15.3.2013 od 16 do 18 hodin  
 
Jinak je možno poplatky uhradit v běžných 
úředních hodinách úřadu, 

ale nejpozději do 31.3.2013.  
 Po tomto datumu bude poplatek minimálně    
o 200 Kč vyšší. 
 

Úřední hodiny obecního úřadu v Rokytně 
                     telefon 466 989 128  
                     urad@rokytno.eu  

 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  
 

 
 
 
   
 
 
Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec 
schválila stočné na rok 2013 ve výši 18 Kč 
za m3, což je o 1 Kč/m3 více než v roce 2012. 
Cena za m3  byla upravena podle skutečných 
nákladů letošního roku a ovlivnil ji 
především další nárůst  ceny elektrické 
energie.  Každá z obcí dotovala v roce 2012 
provozní náklady Svazku částkou 70000 Kč. 
 
    Stočné pro rok 2013 se zvyšuje na 
630 Kč za občana a rok a je platné pro 
všechny   domácnosti v Rokytně i Chvojenci. 
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 2013 
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.         
 
 
 

  Stočné ve výši 630 Kč na osobu je při 
roční splátce splatné do  30.  6.  2013.      
 
 

               Připomínáme těm, kteří mají stočné na 
více splátek, aby nezapomínali tyto splátky 
včas platit. 
Pololetní splátky do 30.6. a do 30.11.2013 
Čtvrtletní splátky do 31.3.,30.6.,30.9.,30.11.  
I když máte ve smlouvě sjednánu platbu 
stočného na více splátek, lze ho zaplatit 
najednou do 30.6.2013. 
  

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 

 

 
 

1. hotově v kanceláři  obecního úřadu 
 - ve Chvojenci (po 8-12, 14-19 hod, 
                  st 8-12,14-19.30)                                                                 

-  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 

3. poštovní poukázkou typu A  
   ( hotovost - účet) 
 
 

 

Poplatek za psa 

 

Placení poplatků za odpad a psa 

 

Tlaková kanalizace 



 
  

 

 
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.  
 

 Poruchu na  čerpací jímce tlakové 
kanalizace hlaste podle místa na příslušný 
obecní úřad  nebo volejte  na telefonní 
čísla  
 466989128, 602435122 ,724180927 (Rokytno),  
 466989186, 606660209 (Chvojenec). 
 
 
 

   
 
   Vážení cestující, 

 
Na druhou prosincovou neděli již tradičně 
připadá celostátní změna jízdních řádů. 
Nejinak tomu bude i letos. Co nové jízdní 
řády přináší a odnáší? 
V průběhu roku dochází k neustálému 
vyhodnocování využití spojů, které vede 
k omezení či rušení těch spojů nebo jejich 
částí, pokud nejsou vůbec nebo jen ojediněle 
využívány. K těmto drobným úsporám dochází 
na území celého kraje. 
Přesto však nové jízdní řády přinášejí i 
řadu zlepšení, která vyplynula z požadavků 
obcí či cestujících. 
 Veškeré jízdní řády a spojení lze již nyní 
nalézt na    www.jizdnirady.cz   nebo   
www.portal.idos.cz. 
                        Oredo  www.oredo.cz 
 
Další plánované změny jízdních řádů mají 
nastat od 3.3.2013. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Odešli z našich řad 
             

Matyáš Hadaš           Drahoš  
Marie Hypská              Rokytno 

Jiřina Filoušová          Rokytno 
Jiří Zběhlík                   Rokytno 
Jiří Čížek                   Rokytno                                       

 
Vzpomínáme 

 
 

 
 

 

 

                                        Matějova  lipová  alej 
 

 
Matějova lipová alej – z Drahoše směrem            
na Dolní Ředice byla založena 8. 4. 2012            
na památku našeho syna, bratra, vnuka a 
kamaráda a na oslavení poselství naděje, kterou 
nám Velikonoční neděle přináší. 
Kéž naděje, láska a víra nás všech roste a sílí. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Narodili se  
     

 
 

 Jaroslav Tomášek          Zástava 
 Liliane  Hudáková          Bohumileč 

 Simona Süttö                 Rokytno 
 Jakub Šlemr                  Rokytno 

 Filip Jarinkovič               Rokytno 
 Beáta Sündermannová   Bohumileč 

 Radek Boukal                Rokytno 
 Viktorie Patakiová         Drahoš 
 Matěj Fousek                 Rokytno 

 Adéla Vejnarová           Zástava 
 Matyáš Kraus                Rokytno 

  Filip Dlesk                     Bohumileč 
 

    Touto  cestou  jim  přejeme  hodně zdraví                                                         
                a  štěstí  v jejich životě 

Jízdní řády autobusů 

Z  evidence  obyvatel Informace o provozu 
tlakové kanalizace 

http://www.jizdnirady.cz/
http://www.portal.idos.cz/
http://www.oredo.cz/


 
                 Základní škola                      

 

                                                                                                                                        a    
 
 

                 mateřská škola    
         
            Rokytno, okres Pardubice 
 
Střípky z naší školy 

 

Volby do školské rady 
 

V souladu s ustanovením školského zákona      
č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu ředitelka 
školy Mgr. Olga Brousilová vyhlásila a 
připravila volby zástupců pedagogických 
pracovníků a zástupců zákonných zástupců žáků 
do školské rady a zajistila jejich průběh. 
Volby do školské rady proběhly dne 3.10.2012.  
Ve 13:00 hod se sešli pedagogičtí pracovníci 
v MŠ a zvolili své zástupce do školské rady. 
Volby se zúčastnilo 7 pedagogických pracovníků. 
Za ZŠ byly do školské rady navrženy:        
Mgr. Martina Ehlová (získala 3 hlasy) a sl. 
Jitka Schejbalová (získala 4 hlasy). Za MŠ byly 
navrženy: pí. Milada Reinberková (získala 3 
hlasy) a Bc. Alice Trojanová (získala 4 hlasy). 
Dohledem nad průběhem voleb byla ředitelkou 
školy jmenována tříčlenná komise, ve složení: 
pí. Alena Kolínová, pí. Hedvika Zbudilová,   
Bc. Petra Tomášková. Dle platných výsledků 
voleb byly do školské rady pro následující 
funkční období zvoleny sl. Jitka Schejbalová  a 
Bc. Alice Trojanová. 
Volby zástupců zákonných zástupců dětí, žáků se 
uskutečnily týž den v tělocvičně ZŠ od 16:30 
hod. Zákonní zástupci navrhli do stanoveného 
termínu své kandidáty. Za ZŠ byly navrženy:   
pí. Iva Formánková (získala 8 hlasů), pí. 
Regina Shánělová (kandidaturu odmítla dne 
24.9.2012), Bc. Petra Tomášková (získala 4 
hlasy) a Mgr. Marcela Tučková (získala 14 
hlasů). K volbě se dostavilo 26 zákonných 
zástupců. 
Za MŠ byly navrženy: pí. Iva Formánková 
(získala 15 hlasů), pí. Markéta Nikolínková 
(odmítla kandidaturu dne 1.10.2012 z důvodu 
jmenování za zřizovatele), Mgr. Marcela Tučková 
(získala 7 hlasů) a Mgr. Lucie Vyhnálková 
(odmítla dne 24.9.2012). Volby se zúčastnili 22 
zákonní zástupci. 
Členové volební komise: Mgr. Jana Brousilová, 
sl. Jitka Schejbalová, Bc. Petra Tomášková. Po 
sečtení hlasů oznámila volební komise zvolení 
Mgr. Marcely Tučkové jako zástupce zákonných 
zástupců dětí z ZŠ a pí. Ivy Formánkové jako 
zástupce zákonných zástupců dětí z MŠ. 
Děkujeme všem rodičům, kteří se voleb do 
školské rady zúčastnili, za jejich snahu a 
svědomitý přístup. 

Za členy volební komise Petra Tomášková 
 

Náměty pro školskou radu můžete zasílat na e-
mailovou adresu: radaskolyrokytno@hotmail.cz 
nebo po telefonu 603 167 642 (Iva Formánková). 

Změna v učitelském sboru 
 

Z důvodu nástupu pí. učitelky 1. ročníku na 
mateřskou dovolenou bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na místo učitele ZŠ. Vybírala jsem z 58 
uchazečů. Při výběru mně pomáhali žáci, kteří 
uvítali několik kandidátů při hodinách 
matematiky a českého jazyka. Dalšími poradci 
byli zaměstnanci školy. Od ledna jsem přijala 
na uvolněné místo p. učitele Mgr. Zdeňka 
Neuhöfera, který má kromě oboru Učitelství pro 
1. stupeň základní školy vystudovanou 
Informatiku pro základní školy s předměty 
pokrývajícími znalosti potřebné pro správu 
počítačové sítě. 
 

Kulturní a výchovně vzdělávací akce 
realizované od září do prosince 

11.09. - pohádka Sněhurka 

19.09. - Apolenka Spojil - výchovně vzdělávací 
program ZVÍŘATA  

20.09. - turisticko-přírodovědná akce do 
záchranné stanice Pasíčka "Procházka po 
přírodní rezervaci Maštale". 

20.10. Návštěva divadla Drak – představení O 
pejskovi a kočičce – děti + rodiče + pí. 
učitelky 

30.10. - ŠD - jízda v kočáře taženém koněm     
s pí Kořínkovou  

07.11. - O veverkách a lidské hlouposti  

23.11. - Energie není zadarmo - program 
Ekocentra Paleta 

03.12. - Africká vesnice - program Ekocentra 
Paleta 

03.12. - Papír - program Ekocentra Paleta 

04.12. – Vánoční tvoření dětí s rodiči  

10.12. - Hudební kouzlení 

17.12. - Vánoce - program Ekocentra Paleta 

18.12. – Vánoční vystoupení pro veřejnost dětí 
z MŠ, žáků ZŠ, prezentace kroužků– v úterý od 
16:30hodin v tělocvičně ZŠ. Srdečně Vás zveme. 

19.12. - Školička kouzel  
 

Poděkování 
Velice si vážím podnětů, které přicházejí od 
Vás – rodičů nebo od veřejnosti. Na konci října 
jsme přivítali návrh pí. Kořínkové. Nabídla, že 
povozí děti v kočáře taženém koněm. Pak již 
stačil jen souhlas rodičů, volné odpoledne    
pí. Kořínkové, zvládnutá organizace ve školní 
družině a výsledkem všeho byly šťastné a 
spokojené děti. Touto cestou děkuji za nápad i 
jeho realizaci. 
 
Sběr papíru 
Sběr papíru byl realizován na základě podnětu 
pí. Tučkové. Sběru se zúčastnilo 27 dětí.  
Nejlepší sběrači z MŠ - Lukáš Šimák (105 kg), 
Nela Budíková (100 kg), Radim Krpata (91,6 kg).  
Ze ZŠ - Markéta Lederová (100,85 kg), Anna 
Tučková (100 kg), Matyáš Leder (98 kg),  Tereza 
Formánková (71 kg) a Lucie Vosáhlová (66 kg).  
Výtěžek akce - 2061,- Kč. 

mailto:radaskolyrokytno@hotmail.cz


Touto cestou děkuji aktivním dětem a rodičům, 
manželům Lederovým za možnost dočasného 
uskladnění, obci za odvoz, p. Kosinovi a p. 
Kašparovi za nakládku a vykládku papíru. 
Na jaře chceme akci zopakovat (přesný termín 
včas vyvěsíme na webové stránky školy do sekce 
Aktuality a do sekce Akce školy). Potřebujeme 
každou korunu. Uvítáme, když se do sběrové akce 
zapojí více účastníků. 
 

Kroužky 

 

Pro děti MŠ zajišťujeme tyto kroužky: Anglický 
jazyk pod vedením pí. Mgr. Blechové, Hra na 
flétnu – vyučuje pí. učitelka Reinberková, 
Artetarapie – 20ti hodinový kurz pod vedením 
pí. Ing. Mašínové, která dle zájmu rodičů 
předávala zajímavé informace, které z výtvorů 
dětí vyčetla.  
Bejbytaneční –  p. Ing. Černý. Od prosince 
probíhá  Pohybová průprava pod vedením             
pí. Jaroslavy Kolínové. 
Pro žáky ZŠ zajišťujeme tyto kroužky:   
Anglický jazyk pod vedením pí. Mgr. Blechové,   
Hra na zobcovou flétnu pod vedením pí. Ing. 
Ďoubalíkové, Arteterapie – 2hodinové lekce - 
pí. Ing. Mašínová, Taneční kroužek pod vedením 
Bc. Venduly Ehlové, Náboženství – vyučuje     
p. farář Vrbiak. 
Velkou radost máme z toho, že od února můžeme 
nabídnout převážně chlapcům naší školy kroužek 
sportovních aktivit, ve kterém si zahrají 
florbal, basketbal atd. Předpokládáme, že si 
všichni žáci, kteří si rádi hrají a přemýšlí, 
přijdou na své v kroužku výpočetní techniky. 
Vedoucím obou kroužků bude p. učitel Mgr. 
Zdeněk Neuhöfer. Na tyto kroužky se lze ještě 
přihlásit. Budou probíhat pravděpodobně každou 
středu a čtvrtek po obědě, aby dojíždějící žáci 
stihli autobusy odjíždějící po 14. hodině. 
Jestliže máte zájem o pokračování 2hodinových 
lekcí arteterapie v druhém pololetí, vyzvedněte 
si ve škole, školce přihlášky.  
 

Plavecká výuka  

 
bbyyllaa  uukkoonnččeennaa  vv  ppáátteekk  77..1122..22001122..  NNaa  ppoosslleeddnníí  
lleekkccii  pprroobběěhhllyy  zzáávvooddyy,,  kktteerrýýcchh  ssee  zzúúččaassttnniilloo  7700  
žžáákkůů  zz  RRookkyyttnnaa,,  zzee  DDřřííttččee  aa  zz  HHrraaddccee  KKrráálloovvéé--
PPoouucchhoovvaa..  NNaaššii  žžááccii  ssee  nneezzttrraattiillii..  EElliišškkaa  
MMoorraavvccoovváá  zz  33..  rrooččnnííkkuu  bbyyllaa  vvyyhhooddnnoocceennaa  jjaakkoo  22..  
nneejjlleeppššíí  ppllaavveecc  zzee  7700  úúččaassttnnííkkůů..  KKrroomměě  ddiipplloommůů  
ssii  ddoommůů  ooddnneessllaa  ii  mmeeddaaiillii..  VV  kkaatteeggoorriiii  
NNeejjrryycchhlleejjššíí  ppllaavveecc  ssee  uummííssttiillaa  EElliišškkaa  
MMoorraavvccoovváá  nnaa  11..  mmííssttěě,,  TTeerreezzkkaa  FFoorrmmáánnkkoovváá  zz  22..  
rrooččnnííkkuu  aa  MMaarrttiinn  KKoořříínneekk  zz  33..  rrooččnnííkkuu  ssee  dděěllíí  oo  
33..  mmííssttoo..  VV  pprrvvkkoovvéémm  ppllaavváánníí  zzíísskkaallaa  DDoommiinniikkaa  
HHaarrttmmaannoovváá  zz  22..  rrooččnnííkkuu  33..  mmííssttoo,,  MMaattěějj  TTrroojjaann  
zz  22..  rrooččnnííkkuu  22..  mmííssttoo  aa  11..  mmííssttoo  MMaarriiaa  NNoooonnaann..    
Všem gratulujeme. 
 

Radost z tvoření 
 

Žáci se začali věnovat své vlastní literární 
tvorbě. Anička z 2. ročníku píše svou první 
knihu s názvem Mé nejmilejší pohádky. S jejím 
dovolením zveřejňujeme úvod ke knize a první 
pohádku O kouzelném lese. 

Úvod: Milé děti. Vítám Vás ve svém světě 
knížek. Má první knížka se jmenuje Mé 
nejmilejší pohádky. Ty pohádky mi vyprávěla 
moje babička. Bude mi ctí se o ně s Vámi 
podělit. Spisovatelka a ilustrátorka Anna 
Tučková. 
O kouzelném lese 
Byl jednou jeden les. Zvenčí to byl obyčejný 
les. Ale zevnitř to byl svět kouzelných 
bytostí. Žili tam obři ve velkých domech a víly 
v malých domcích. V tom lese byla zeleninová 
chaloupka. V té chaloupce žila ježibaba, co 
jedla jenom ovoce a zeleninu. A ta ježibaba 
byla smutná. Jednoho dne přišel do lesa 
ježidědek. Potkal ježibabu a žili šťastně až  
do smrti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vánoce – čas dárků 
 

Vánoce všem, kteří chtějí a mají srdce 
otevřené, přinášejí DAR. 
Nastává období, ve kterém se většina lidí 
podílí na tvorbě DARU, neboť vytváří vědomě či 
nevědomě KRUHY LÁSKY, které spojují členy 
rodiny, přátele, sousedy, spolupracovníky. V tu 
dobu (od Štědrého dne) většinou pociťujeme, že 
jsme v harmonii se vším životem. Možná je to i 
tím, že nemáme tolik příležitostí přebírat 
negativitu druhých do své reakce.  
Je úžasné si uvědomit, že máme možnost         
o Vánocích i v následujícím roce, zaměřovat 
pozornost k sobě. Zkoumat, zda k sobě 
přistupujeme s úctou, s respektem,             
s důstojností. Zda prožíváme mír, klid, 
harmonii, radost, hojnost, zdraví, svobodu. Zda 
odpouštíme sobě a druhým. Zda přijímáme 
moudrost a dokážeme dát lásku sobě i druhým. 
Zda žijeme své poslání. Je úžasné, že každý 
z nás má na výběr, co chce žít. Není to 
jednoduché. Někomu to jde na poprvé, jiný 
nachází odvahu  vícekrát se postavit na start, 
aby došel ke svému cíli. 
Tak nechť se daří  jednáním ukazovat, kdo jsme. 
Např. je-li třeba, řekněme druhému „NE“. Umožní 
nám to zabránit vytvoření názoru, že pocity 
druhých a jejich práva jsou významnější než 
naše a jako takové by měly být brány v úvahu 
první. Předejdeme vlastnímu pocitu ublíženosti 
a zloby i jejich následnému nabalování. Jsme 
hned blíž k lásce a k svobodě. 
Najděme si čas hledat a realizovat, co nás těší 
a dělejme to co nejlépe. Milujme se a 
přijímejme se takoví, jací právě teď jsme. 
Nechť je mezi námi stále více těch, kteří 
vytvářejí kruhy lásky, kamkoli jdou, v harmonii 
se vším životem.                                                                                                                    
                               Olga Brousilová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Stále se pravidelně scházíme každé úterý  
v hojném počtu, čehož si nesmírně vážím. 
Poslední akcí v tomto roce byla návštěva 
hvězdárny v Hradci Králové-17.12. Tím pro nás 
hasičský rok 2012 končí a budeme se těšit na 
rok 2013, kdy hned v lednu jedeme na zkoušky 
odborností. A opět, jako každoročně nás čeká 
plno práce...... Vzhledem k tomu, že jsme dobrá 
parta, bude nám práce zábavou. Čas letí jak 
bláznivý.....  Upřímně bych ráda popřála všem 
příjemné a klidné prožití svátků vánočních,    
po celý rok 2013 hlavně zdraví,  to je to 
nejdůležitější. Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří mě pomáhají, nebudu jmenovat, však Vy 
víte, snad jen Karlu Kučerovi a našim hasičským 
dětem, protože bez nich by to opravdu nešlo.   
                                 Vrbatová Petra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Největší letošní akcí, pro nás dobrovolné 
hasiče, byly oslavy – 130 let od vzniku 
dobrovolných hasičů v Rokytně. Opět se ukázalo, 
že jsme dobrá parta, ať členů nebo našich 
kamarádů. Na oslavy jsme se připravovali během 
roku a nebyla to snadná práce. Pro mnohé z nás 
to byla premiéra. 
V osudný den jsme se sešli u hasíčárny, odkud 
vedl průvod k rybníku, ke Kačárně, za doprovodu 
hudby z obecního rozhlasu. Bezpečný průchod    
po silnici zajišťovali naši dobrovolní hasiči. 
V čele průvodu šli hoši s vlajkami, poté mladí 
hasiči, místní dobrovolní hasiči, sbory, které 
s námi výročí přišly oslavit a spoluobčané naší 
obce. Průvod ukončila hasičská technika. 
U Kačárny,kde probíhaly oslavy, byla seřazena 
technika a my měli nástup. Tímto nástupem a 
podáním hlášení byly oslavy zahájeny. 
Doprovodný program byl jak jinak než v režii 
hasičů. Nejprve měli naši nejmenší ukázku, 
kterou předvedli na festivalu přípravek. Děti 
jsou moc šikovné, tudíž požár uhasily.  
Dále předvedli štafetu dvojic a požární útok, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odměnou jim byl  potlesk jejich rodičů a všech 
přihlížejících. 
  Opravdu nádherný útok s koňskou stříkačkou 
předvedli naši hoši, v bíločervených uniformách 
a historických přilbách. Historické uniformy, 
které šila Jana Řeháková, nám připomněly jednu 
z dob dávno minulých. Děkujeme.  
  Výjezd a příjezd k požáru, to byl nelehký 
úkol pro náš vůz, z dob minulých, naši erenu. 
Po několika hodinách strávených opravou tohoto 
vozu, bylo poté pro naše hochy odměnou 
provedení útoku, na našich oslavách, a to, když          
z proudnice vystříkla voda. Krásná práce!!!!!!  
 Posledním poutačem byl příjezd profesionálních 
hasičů k nabouranému vozu. Jejich úkolem bylo 
vyproštění raněných a zabezpečení vozu.          
V tichosti jsme přihlíželi, jak profesionálně 
svou práci prováděli. 
  A protože, když je jakákoliv oslava, nesmí 
chybět dobré jídlo a pití, ať alko nebo nealko. 
O spokojenost nás všech se postaral Milda 
Kamenický. Je samozřejmé, že měl spoustu 
pomocníků, děkuji Vám všem. Odpoledne,        
do nočních hodin, nám k tanci a poslechu hrála 
hudba. Počasí nám večer příliš nepřálo, ale 
protože nejsme z cukru, tak jsme se nerozmočili 
a slavili do noci. 
    Závěrem bych ráda poděkovala všem,kteří se 
zúčastnili, ať pracovali nebo se bavili.V této 
době je těžké se sejít, udělat si čas, 
zapomenout na starosti všedních dní, proto si 
vážím všech, kteří přišli a vy co jste nebyli, 
přijďte příště.......           Petra Vrbatová 

 
 

 Mladí 

     hasiči 

130 let od založení  
 SDH Rokytno  



 

 

 

 

 
Vážení a milí přátelé. 

 
 

Nastal adventní čas a sním  se přiblížila doba 
vánočních svátků. Náš kalendář (a i ten Mayský) 
se nám posune o jeden dílek o jedno číslo 
kupředu. 
Advent toť čas očekávání: čeho všeho asi? Ti 
nejmenší se těší na Ježíškovskou nadílku pod 
stromečkem. Začne to o Mikuláši, jako předehrou 
a na štědrý den vrcholí finálem. Pohled       
do rozzářených očí vnoučat i pravnoučat      
při rozbalování nadílky potěší dárce tou 
největší měrou. Znovu opakuji, že české vánoce 
s Ježíškem jsou těmi nejkrásnějšími           
na světě.Jakýkoliv import Santa Clause či dědy 
Mráze a tak podobně nemá u nás šanci uspět. 
Važme si toho a dělejme vše pro zachování 
neopakovatelné tradice. A že má hluboké kořeny 
svědčí neopakovatelná řada Betlémů, kterými 
předkové zkrášlovali svoje příbytky.          
Při pozorném prohlížení je každý z nich 
sestaven, kromě ústředních postav, trochu 
jinak. Objevuje se v něm osobitost a prostředí 
vzniku jeho tvůrců. Vždy ale jde o velebnou 
oslavu vzniku nového života, nového počátku 
bytí, oslavu naděje, že to budoucí bude lepší 
než to právě uplynulé. Tak to chápe většina 
z nás. A bez této naděje by nám unikl smysl 
našeho bytí, na této překrásné planetě Zemi 
My, dříve narození, jsme těch vánoc prožili už 
i  několik desítek a každé byly jiné. V jiných 
dobách i za jiných okolností, ba i někdy      
za smutných událostí. Většinou po odchodu 
našich blízkých nebo přátel. Poté přicházívají 
do našich myslí vzpomínky na ně. Na společné 
prožitky a události s nimi spojené. 
Nechce se uvěřit, že dotyčného už nikdy 
nepotkáme, nepozdravíme se a neprohodíme pár 
slov, třeba o počasí, zahrádce a tak podobně. 
Nepostěžujeme si na  neduhy, které nás trápí a 
co na to bereme.(Platí pro seniory a seniorky).    
  A tak i letos z našich řad odešel pan Jiří 
Zběhlík. Není v Rokytně člověka, který by 
Jiřího neznal. Jeho osobité posuzování 
událostí, stručné a trefné, mnohdy jednoslovné. 
Dožil se 86 let. A přesto po něm zůstává mnoho, 
co zaslouží ocenění, práce a dílo na něž budeme 
dlouho vzpomínat. 
Několik slov k činnosti Svazu důchodců zde: rád 
bych poděkoval panu Josefu Vondroušovi za jeho 
obsažné povídání o Fotovoltaice a astronomii, 
kde nám přiblížil zajímavosti z obou oborů. 
Bylo to poučné a dalo nám nahlédnout do světa 
techniky a pohled vzhůru nad hlavy do nebeské 
klenby. Těšíme se na příště. 
Stejně zajímavé bylo i putování po Nepálu, 
které nám obstaral pan Čížek, i jemu patří dík 
za zprostředkování nevšedních zážitků 
doplněných obrázky z exotické země. Bylo se na 
co dívat. O smyslu a účelu práce Charity 
Pardubice nám referovala p. Mgr. Hubáčková. Též 
o možném využití seniory v Rokytně. 
Z poznávacích výletů letos to byl Velehrad a 
Kroměříž, za spolupráce s Obecním úřadem. 

A co popřát do nového roku: všem bez rozdílu 
zdraví a výzva pro ostatní seniory přijďte mezi 
nás, třeba si jen popovídat a dozvědět se 
novinky a plnit tak ústřední myšlenku:          
… Aby člověk nikdy nebyl sám … 
 
                        František Zajíc 
  
 
                                      
              
 
 
Zamyšlení po odchodu pana Jiřího Zběhlíka. 
Tak jak utíká čas postupně zapomínáme. Přátelé 
a známí odchází do nenávratna a s nimi i 
vzpomínky na události s nimi spojené. 
Prohlížíme staré fotografie a listujeme 
v paměti,  kdy a kde to bylo, dost často marně. 
Nedávno jsme se rozloučili s panem Jiřím 
Zběhlíkem. Nedá mi to, abych nepřipomenul 
vzácného člověka. Oč méně slov on pronesl, o to 
větší obsah měla. Tak ho znala většina z nás. 
Jeho vnitřní usměvavost, humor a strohost 
vyjadřování byly nenapodobitelné a trefné. 
Další jeho vlastností byla úporná pracovitost. 
Dokázal zařídit celý soubor věcí za několik 
hodin či minut, na co by jiný potřeboval dny či 
týdny. 
Navíc s přehledem a s pořadím důležitosti. 
Pozoruhodná  byla ironie  s  níž  častoval 
nepatřičnosti a zbytečnosti vyžadované 
byrokraty bývalými i těmi současnými. Byl 
náruživým čtenářem a pravidelným návštěvníkem 
místní knihovny až do posledních chvil. 
Jeho povědomost o událostech i technické 
znalosti byly velmi obsáhlé. Zájem o historii, 
politiku, vědecké objevy, medicínu a vše s tím 
spojené, byl záviděníhodný. Psal obecní 
kroniku. 
Poznal jsem ho kdysi dávno ze zasedání rady NV 
v době jiných politických poměrů. Neznám 
nikoho, kdo by si mohl stěžovat na jeho byť i 
svérázné jednání, ani nikoho, jenž ho jeho 
jednání poškodilo. Patřil mezi slušné lidi    
za všech okolností i v nelehkých časech. 
Zůstalo po něm několik akcí, které slouží 
doposud: jmenovitě vodovod, prodejna, Hospoda 
čp.146, provoz chaty v Rudníku a především chod 
tehdejšího Národního výboru. 
Na jeho práci bychom neměli nikdy zapomínat a 
občas se zamyslet i zavzpomínat a připomenout 
vše dobré a pro nás vykonané.  Díky Jirko! 
                      
                         František Zajíc 
 
 
 
 
 
 
Ahoj sousedé, jsem rád, že jsme se sešli 
v místní hospodě v Bohumilči. 
Hodně osobních úspěchů  
     a zdraví v roce 2013   přeje  
                                   Láďa 
 
                        (pro neznalé - Ladislav Köhler) 

Vzpomínka 

Klub důchodců Rokytno 

Věnováno sousedům 



 
 

 
Sezónní rytmus zvěřeně je v našich klimatických 
podmínkách ovlivněn především střídáním teplého 
a chladného počasí, také délkou slunečního 
svitu ve dne. Zvěři se tak střídá období 
strádání s obdobím hojnosti.  
V chladných měsících má zvěř nouzi o potravu, 
proto ji také myslivci přikrmují v krmných 
zařízeních- zásypech a krmelcích, které jsou 
rozmístěny po honitbě. 
  Organizmus živočichů má denní rytmus- 
několikrát za 24 hodin dochází ke střídání 
spánku (odpočinku) a bdění (aktivity). 
V chladných měsících se tento rytmus pozměňuje 
na častější odpočinek a menší aktivitu, dochází 
tak ke spoření tělesné energie.  
  Je-li však zvěř v tomto období zbytečně 
rušena např. volným pobíháním psů, dochází u ní 
k narušení denního rytmu organizmu a          
ke stresům, což zvěři škodí. 
Proto apelujeme na majitele psů a žádáme je, 
aby nám své domácí mazlíčky nenechávali volně 
pobíhat po honitbě. 
Děkujeme za pochopení 
   - za MS Smrčiny Rokytno Milena Voborníková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jmenuji se Týna. Ráda venčím své dvojnožce. 
Všimla jsem si, že hlavně „pánička“ má zvláštní 
zálibu. Miluje sbírání mých tuhých i řidších 
výkalů.  
Protože ji mám ráda, tak se opravdu snažím. 
Někdy se mi to povede během procházky          
i vícekrát. V době – před žlutozelenou 
schránkou – můj dvounožec vytáhl papírový 
kapesníček a „dárek“ ode mne si zabalil. Když 
nebyl kapesníček, použil velký list. Mnohdy 
však rozhořčeně vykřikl: „Fuj!“ nebo si 
povzdechl „Ach jo, už zase“ a pak držel ruce 
 podivně    od těla a doma první cesta vedla do 
koupelny.  
Ale od té doby, co jsou po vesnici zelenožluté 
schránky, se vše změnilo.  
Vidím, že jsou dvojnožci  spokojení. Postřehla 
jsem, že jsou radostní všichni, kteří se       
u žlutozelené schránky potkají. „Dárky“ od nás, 
psů, si balí do průhledných obalů a schovávají 
v zelenožluté. Už neslyším lamentování, ale 
samou chválu na někoho, koho neznám. Ale prý 
dostal výborný nápad -pozvat zelenožluté       
do vesnice. A tak, když chválí a děkuje 
pánička, chválím a děkuji i já - fena Týna. 
Připojuji se ke svému psu – feně Týně. Mám 
radost, že dobrý nápad byl zrealizován a 
většina pejskařů po svých miláčcích uklízí. 
    
               O. Brousilová 
 

 

 
 
 
 
V letošním roce bylo v naší obci spousta akcí. 
Kulturní komise v čele s Janou Zajícovou 
opravdu nezahálí. Počínaje dětským maškarním 
bálem, velikonočním zdobením, dětským dnem, 
vánočním zdobením a návštěvou Čerta a jeho 
přátel. Účast je stále hojnější a hojnější, to 
je vlastně pro všechny, kteří tyto akce 
chystají velká odměna. Máme tu také nový 
spolek-Pohoda, na němž se scházejí ženy, které 
si mají opravdu o čem povídat. A že těch témat 
je. Domnívám se,že je dobře, když se občané 
obce schází, vždyť jsme součástí obce...... 
Všem bych upřímně popřála příjemné prožití 
svátků vánočních, v roce 2013, hlavně zdraví, 
štěstí...... a scházejme se! 
                                Vrbatová Petra 
     
 
 
 

 

Odehrané zápasy a výsledky: 
 
27.10.2012  ROKYTNO - BLECK TEAM 4 : 5 
 4.11.2012  ROKYTNO - ČADEK 3 : 3 
18.11.2012  ROKYTNO - OREL     6 : 5 
15.12.2012  ROKYTNO – SKALKA 3 :3 
   
V sobotu 15.12. jsme hráli náš zatím poslední 
zápas. Soupeřem byl tým Skalka. Utkání mělo 
dobrou úroveň a skončilo remízou 3-3. Všechny 
góly Rokytna vstřelil Jan Turčány. 
Termíny dalších zápasů ještě neznáme. 
Rád bych také popřál všem spoluobčanům krásné 
a pohodové vánoce a šťastný nový rok. 
                    předseda HC Rokytno 
                                  Leder Václav   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., oznamují,  
že od  1.1 2013 bude změna ceny vodného a 
stočného. 
Vodné: cena za 1m3  činí 34,89 Kč       
Stočné: cena za 1m

3 
  činí  44,41Kč 

Vodné a stočné je včetně v současné době 
stanovené zákonem 14% daně z přidané hodnoty. 
 
Aktuální informace o cenách vody pro rok 2013,    
o   vývoji cen vody a další informace  najdete na 
stránkách 
http://www.vakpce.cz/index.php?mn=zakaznici&pg=ce
na_vody 
                              VAK Pardubice 
 

Když má zvěř nouzi… 

Poděkování 

Očima  občana … 

HC ROKYTNO 

Změna cen vodného 

http://www.vakpce.cz/index.php?mn=zakaznici&pg=cena_vody
http://www.vakpce.cz/index.php?mn=zakaznici&pg=cena_vody


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto roce se v Rokytně konalo několik akcí, 
které se velmi vyvedly. Jsem ráda, že se nás 
schází čím dál víc a že naše vesnice znovu 
ožívá. Z iniciativy Marušky Fouskové vznikl 
nový spolek Pohoda, což mě velmi těší. Také 
jsme se domluvily na spolupráci při přípravě 
akcí, první se konala hned v prosinci. Tímto 
Pohodě děkuji za pomoc při přípravě 
Mikulášského  odpoledne  pro děti a  těším  se, 
že takhle budeme spolupracovat i nadále. 
 Vítám nové nápady a názory. 
     Za všechny z kulturní komise Vám přeji 
hodně zdraví a pohody o Vánočních svátcích i    
v novém roce  
                               Jana Zajícová 

 
 
 

 

 

   
           se bude konat na dvoře Hospody  
„U Pitrů“ dne 22.12.2012 od 10 hodin.     
 
                                                 Václav Leder 
 
 

 

 

 

       
Oblastní charita Pardubice, středisko 
Holice,  pořádá Tříkrálovou sbírku. Sbírka 
se bude konat i v naší obci dne 5.1.2013 
  

 

 
 

 
V roce  2013 se uskuteční v Rokytně 

    v  hospodě  „U Pitrů“  tyto plesy: 

 

18.1.2013      Myslivecký ples 
15.2.2013      Hasičský ples  

16.3.2013      Maškarní ples 

17.3.2013      Dětský maškarní ples 
 

 

 
V tělocvičně v Rokytně probíhají kurzy cvičení 
jógy a zumby 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  a ve 
vývěsce tělocvičny. 
  
 

 

 
 
 
 

FITjóga = pohyb pro každý věk! 
  ZIMNÍ jóga /12 lekcí 

         Pondělí 7. ledna – 25. března 2013 

Čas: od 18,45 – 19,45 h 

V Rokytně v tělocvičně 
 

Cena celého cvičebního bloku:    720 Kč/  12 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 

 

 

 
ZUMBA 

LEKCE ZUMBY SE KONAJÍ v TĚLOCVIČNĚ v ROKYTNĚ  

 

KAŽDOU STŘEDU OD 18.00 DO 18.55 HOD. 
 

INSTRUKTORKA Martina Čecháčková 
CENA LEKCE 60 Kč 
V roce 2013 se začíná 9.1.2013 od 18 hodin. 
 
 
 

 
 
 
       Pro Hnutí Šance pro včely a další zájemce 

organizuji ve dnech 4.- 5.5.2013 chovatelské dny se 

zaměřením          na začínající včelaře a dále chov 
včelích matek. Akce bude zahájena v sobotu v 9.00 

hodin u nás v Rokytně. 

 

                                                                       Radek Hubač    
 

Tělocvična v Rokytně 

  Chovatelské dny 

  Tříkrálová  sbírka 

 Tradiční prodej kaprů  

Plesová  sezóna 

2013 

Akce v Rokytně 

mailto:urad@rokytno.eu
http://www.rokytno.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně Vás zveme na  

vánoční zazpívání s kytarou 

v neděli 23. prosince v  17.00 hodin  

před obecním úřadem v Rokytně.  

Přineseme betlémské světlo, 

 které si můžete odnést do vašich domovů. 

K zahřátí bude připravena horká medovina. 

Vítány jsou vzorky Vašeho cukroví k ochutnání.  

                                                            Zdeněk Čížek (a spol) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Přátelé z Drahoše Vás srdečně zvou na účast 

 

ve 4.ročníku turnaje ve stolním tenisu, 

 

který se koná 26.12.2012 od 15 hodin 
v kulturním domě v Drahoši. 

 

Zveme i ty , kteří se nechtějí aktivně 
zúčastnit. Můžou přijít na příjemné vánoční 

posezení do našeho kulturního domu. 
 

Občerstvení a ceny zajištěny. 
Věk není rozhodující. 

                                 Václav Ehl 
 
 

                    

Chtěl bych  pozvat veřejnost a především 
děti  na 

tradiční vánoční bruslení, 
 

které se koná 

24.12.2012 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 obecní 
transit, který bude odjíždět v 8.15 hod.      
od hospody. 
                                 Václav Leder   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                         Přejeme  všem spoluobčanům, spokojené, láskou  

                                                                                         a porozuměním naplněné vánoční svátky, 
                                                                                         hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Obecní úřad Rokytno  
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Vánoční  zpívání 
Turnaj ve stolním tenise 

stolnímtenisuPoděkování 

Vánoční bruslení 


