
  

RR  oo  kk  yy  tt  ee  nn  ss  kk  éé    
  vv  áá  nn  oo  čč  nn  íí  

nn    oo    vv    ii    nn    yy    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
                                                                                                                             
 

                                                                                                                          



 

 

 
 

 

Za období od minulého vydání rokytenských novin  

jednala rada 5 x,  zastupitelstvo   1 x. 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno       

č. 5/2008  ze dne 3.12. 2008 
  

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady             

    za poslední období.   
  

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou změnu                  

    k 3.12.2008: 

 Příjmy: 1.477.540,- Kč               Výdaje: 337.540,- Kč 

 Financování (přebytek hospodaření) – 1.140.000,- Kč      

 Dále zastupitelstvo pověřuje  účetní obce Rokytno paní    

 Marcelu Kamenickou provedením případné rozpočtové    

 změny v  závislosti na přijatých dotacích, darech a   

 daňových  výnosech do 31.12.2008.  
 

3, Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový  výhled        

     na   období  2011: 

 Příjmy: 9.360.000,- Kč     Výdaje:9.360.000,- Kč 

 Financování  150.000,- Kč       
  

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové   

   provizorium na rok 2009: 

  Příjmy celkem: 13.440.500,- Kč  

  Výdaje celkem: 14.628.500,- Kč      

  financování: 1.188.000,- Kč    
 

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku dle GP    

 č. 453-28/2007 a to: p.p.č. 127/94 o výměře 29 m2    

 v obci Rokytno a k.ú. Rokytno manželům F,  za  cenu   

 35 Kč/m2.  
  Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb.v pl.zn..  

  Vyvěšeno 6.10.2008          Sejmuto 1.12.2008. 
  

6, Obecní zastupitelstvo: 

   a, bere na vědomí výsledek  výběrového řízení na 

poskytovatele úvěru ve výši  5,5 mil. Kč pro dofinancování 

akce „Kanalizace   Rokytno - II. stavba“ . 

    b, schvaluje uzavření smlouvy o úvěru mezi obcí 

Rokytno IČ 00274178, a Komerční bankou a.s ,  na jejímž 

základě bude obci Rokytno poskytnut municipální úvěr 

s pevnou úrokovou sazbou do   výše max. 5,5 mil. Kč      

na dobu max. do 31.12.2020           
     

7, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí přípravu žádosti  

na dotaci do II. kola výzvy z ROP  podopatření 2.3.         

na „Výstavbu  multifunkčního objektu v rámci rozšíření 

volnočasových aktivit    v obci a regionu.“   
 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  Obecně závaznou 

vyhlášku obce Rokytno č.1/2008 o místním  poplatku       

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění,v yužívání a odstraňování komunálního odpadu. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2009 je 

stanoven ve výši    400,- Kč za občana.   
 

9, Obecní zastupitelstvo souhlasí s vytvořením nového 

pracovního místa pro zkvalitnění a rozšíření provozu 

Obecního úřadu v Rokytně. 
 

10,  Obecní zastupitelstvo schvaluje odměny neuvolněným 

členům zastupitelstva , předsedům výborů a komise        

dle nařízení vlády č.37/2003 Sb. a to do doby pokud 

nebude novela uvedeného   nařízení Viz. příloha. 
 

11, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí veřejnoprávní 

kontrolu provedenou v  Základní škole a   mateřské škole 

Rokytno , okres Pardubice . 
 
 

 

 

 
Po počátečních potížích , kdy jsme naráželi především     

na administrativní problémy se podařilo rozjet II. etapu 

výstavby tlakové kanalizace v Rokytně .Podle smlouvy     

s  Ministerstvem zemědělství , které má na starosti dotační 

titul s názvem „Drobné zdroje znečištění“ je termín 

dokončení 30.6.2010. To pro nás znamená , že  jsou  

zajištěny zdroje financování. Složení financování je 

následující: 45% dotace + 35% dotovaný úvěr                  

od Ministerstva zemědělství,  10% dotace od Pardubického 

kraje a zbývajících 10% z vlastních zdrojů. 

 Nyní už si přejeme jenom pěkné počasí , abychom mohli 

pokračovat s výstavbou už v lednu 2010. 

Ještě ke stočnému pro rok 2010 . Zůstane ve stejné výši  

jako v roce letošním. To je 480 Kč na občana a rok. 

Splatný  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. 

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   

 

  O  čem se jednalo 



 

 

 

 
 

 Děkujeme všem , kteří poctivě třídí odpad . Stále však 

máme mezi námi spoluobčany, kterým  třídění nic neříká. 

Je to patrné zvláště u plastů , kde jsou  nesešlápnuté PET 

lahve  a komunální odpad , který patří do popelnic.   

Vzhledem ke zvýšení poplatku za ukládání komunálního 

odpadu na skládku se zároveň navyšuje cena za odvoz a 

likvidaci , která se k naší lítosti promítne i do výše 

místního poplatku. To znamená , že zastupitelstvo 

stanovilo  poplatek za občana na 400,- Kč .     
 

Skutečnost  příjmů a výdajů 

na likvidaci odpadů  za rok 2009  

k  15. 12. 2009 
 

 

Příjmy   Výdaje    
 
 
 

Od občanů 

 

279.050 Kč Netříděné odpady 
 

213.777 Kč 
 
 

EKOKOM 91.823 Kč  Tříděné odpady 139.952 Kč 

 

Ostatní   

 

 
 

11.000 Kč Nebezpečný odpad 

 
 

9.520 Kč 

 
  Nákup popelnic 18.936 Kč  

 
 

Celkem 
 

381.873 Kč 

 
 

Celkem 
 

382.185  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. 

 

 

 

Z evidence obyvatel 
 
Obec Rokytno měla k 15.12.2008    825  obyvatel 
přihlášených k pobytu ( včetně cizinců -  evidenci cizinců 
jsme neměli dříve úplnou). 

Obyvatelé obce Rokytno k 15.12. 2008 

      

  

do              
15 let 

15-18             
let 

18 -60           
let 

60 a          
více let 

celkem 

Rokytno 91 23 409 112 607 
z toho 
 muži / ženy     

329/306 

Bohumileč 21 5 70 22 158 
z toho 
 muži / ženy     

60 / 58 

Drahoš 5 0 20 7 33 
z toho 
 muži / ženy     

17 / 15 

Zástava 12 4 22 2 36 
z toho 
 muži / ženy     

18 / 22 

celkem 129 32 521 143 832 
 

 

V roce 2009 (do 10.12.2009)  se 
 

         -    do obce přistěhovalo  25 obyvatel 
                            odstěhovalo  23 obyvatel 

- narodilo 7 dětí 
          -    zemřelo  6 obyvatel 
 

Podíl obyvatel v % 
                 Rokytno                635         76,97   % 
                 Drahoš                    32          3,88  % 
                 Bohumileč             118         14,30   % 
                 Zástava                  40           4,85  %                   

    

                                                                                                     Rokytno celkem     825             100 % 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

Touto  cestou  jim přejeme  hodně zdraví 
a štěstí  v jejich životě 

 
 
 
 
 
 
 

                     

 

   

 

 
 
                 Anna Rádlová                Rokytno  
                 Marie Kociánová            Rokytno 
                Josef Vajer                      Rokytno 
                  Karel Valenta                 Bohumileč 
                  Petr Novák                         Rokytno 
                   Jaroslav Flégl                       Rokytno 

 
 Vzpomínáme 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                         
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. ( přestávka cca 15 min. ) 

 
Kaţdý z nás po něčem touţí. 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, jenţ nás ţene dál. Stačí se jen 
rozhodnout. A opravdu chtít. Protoţe "nic není dost 
velkej cíl, aby ses nepokusil..." 
 
Obsazení :  Benedikt Berousek:   Jan Kříţ,  
                  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….  chlapečků a…..  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. 
 
Program: ??? 
Aranţování  velikonoční tématiky i moţnost zakoupení 
hotového aranţmá  od paní Heleny Kubánkové. 
Materiál zajištěn 
 - jen prosíme, kdo můţete,  doneste vyfouklá vejce, 
případně půlky vajec. 
 
Součástí akce je výstavka obrázků dětí z MŠ a ZŠ. 
 
Na zahájení bude krátké vystoupení dívek ze základní 
školy. 

………Prosím dopsat z letáku 
 

http://www.kalich.cz/detail/jan-kriz
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
http://www.kalich.cz/detail/jana-fabianova


 
ČARODĚJNICE 
 
Ve čtvrtek 30.dubna se konalo pálení čarodějnic.Přistávací 
plocha byla v  prostorech za rybníkem u kachňárny. 
Všechny čarodějnice měli 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, 
sundal proto 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 dovedli 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 
 
 
 
 
Poděkování za tyto akce patří:  OÚ Rokytno, Hospodě  U  
Pitrů, Základní a Mateřské škole Rokytno, Mysliveckému 
sdruţení Smrčiny Rokytno, mladým hasičům,obci 
Drahoš,občanskému sdruţení Amina Candida 
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, 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, Ing, Číţkovi,p.D.Kuchařovi, p. J. Vrbatové, 
p.M.Blaţkové, V.Blaţkovi,Mudr.Tučkovi, sl. A. Číţkové, sl. 
D.Číţkové, sl.N. Blaţkové, p. P. Leaderové, L. Matějkovi, 
sl.J. Hadašové  
Snad jsem na nikoho nezapomněla, jestli ano tak se moc 
omlouvám.  
 
                      Těším se na další spolupráci v příštím roce 

 
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. 
 
 

                                                                                                                      
                                Kateřina  Komárková 



 
 
 
 

 

 

 

                

  Vážení přátelé, 

 

   blíží se vánoce a jako každoročně doba dárků. 

Rozhodnout se, co komu darovat, aby to potěšilo,  zaujalo 

mělo smysl je nesmírně těžké.  On ten náš Ježíšek 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 Ježíšku, nehněvej se, jestli Tě 

budím, ale nikde jsem se nedočetl, do kolika spíš. Ale 

hlavně si nemysli, že si na Tebe vzpomenu, jenom když se 

blíží Vánoce. A když je v dohledu nadílka. To je náhodou 

jenom náhoda. Já naopak na Tebe občas vzpomínám 

každou chvíli pořád a dobře vím, že přinést něco pod 

stromeček není Tvou povinností. Že tak odměňuješ jen ty, 

kteří si to opravdu zaslouží. A to já třeba nejsem. Ale pro 

případ, že bych to přece jen byl, Ti píšu, co bych rád. Mně 

totiž nemusíš nic povídat, já vím moc dobře, co to je 

vymýšlet pro někoho dárek, když člověk neví co dřív a když 

musí dělat spoustu jiných věcí. A kromě toho Tě asi 

příjemně překvapím,  protože  já ta přání mám jenom tři. 

Především bych si přál, aby tady u nás bylo hezky, i když 

nám nejde o hlavu.  Aby náš národ nebyl nejskvělejší, 

jenom když je sním zle. Vzpomeň si , milý Ježíšku, jak naši 

lidi stáli při sobě, když Ti bylo teprve 1938 let, 1939 a dál i 

když jsi měl 1944 narozeniny. V krámech byl samý umělý 

med, ponožky na  body  a vajíčka na lístky, zákaz 

tancování, zavřené školy a ještě mnohem horší věci. Ale 

lidé se rádi viděli a věděli, že patří k sobě, i když 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 každou kost a už není tak dobře, jako 

když bylo zle. Proto mám tohle první přání. Za druhé bych 

si přál pod stromeček, milý Ježíšku, abych nemusel věčně 

poslouchat, že za to staré a špatné neseme odpovědnost my 

všichni. Já vím, že jsem si na to už měl zvyknout, neboť 

slyším div na celý život, jak všichni můžeme 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 že všichni byli tak 

trošku kolaboranti. Ale oni nebyli, to každý dobře věděl, 

kdo kolaborantem je a kdo,  není. Dobře jsme věděli, kdo 

nás drží nad vodou a kdo je náš. Dokonce jsme to věděli o 

hodně líp, než teď vědí ti nejlepší nekolaboranti , kdo je 

jejich dneska a kdo jejich byl dřív. Proto Tě prosím, milý 

Ježíšku, ať už nemusím poslouchat ty naivnosti, co jsme 

měli a neměli dělat například o volbách. Nechci to 

poslouchat i proto, že jsme viděli statečnější národy, než 

jsme byli my. Viděli jsme například Kurdy. Ti opravdu 

nekolaborovali, viď. Že ne, ale my jsme s údivem zírali, jak 

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

vítězové z Perského zálivu nechávají svými poraženými 

nepřáteli střílet, vyhnat do hor a umírat hladem a zimou. 

Ale moc bych zato nedal, že to Kurdům stejně nepomůže, 

jak jsou všichni spoluodpovědní a  že byli všichni trošičku 

kolaboranti. Třetí přání mám, milý Ježíšku spíš na Tvého 

tatínka, protože on dovede i vnukat. Ale řeknu to Tobě, 

protože Ty mu můžeš tak jako naznačit, tak jako nasadit do 

hlavy. On na Tebe dá. Vždyť jsi jediný synáček a 

jedináčkům splní tatínkové všechno dřív, než si o to 

řeknou. Naznač milý Ježíšku tatínkovi, co má vnuknout 

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

na nich chceme, aby bez zamyšlení, bez rozvážení ještě ten 

samý den vymysleli a uzákonili něco moudrého a pečlivě 

zváženého. Naznač milý Ježíšku, tatínkovi, ať jim vnukne, 

aby úplně každý zákon a každé usnesení sloužily především 

a hlavně těm lidem, kterým bys T y Ježíšku, nadělil něco 

pod stromeček. Aby tedy nechránil zloděje před 

okradeným, násilníka před přepadením, povaleče před 

člověkem, který poctivě pracuje, výtržníka 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 Ježíšku, mám chuť nejméně na další 

tři přání, ale obávám se, že by sis pomyslel: podej čertu 

prst, a chce hned celou ruku. Tak raděj už mlčím.(konec 

citace)  

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

vánočním hemžení a shonu a shánění vhodných dárků 

popřát zdraví především, klidnou mysl, radost s drobností 

a usmíření v duši. Vždyť přece určitě příjde i Ježíšek. Tak 

mu to nepokažte. 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 

 

 

 



                                                                   

     

HC ROKYTNO 
 

 

 

Letošní sezónu jsme zahájily v Třebechovicích. 
Protoţe se do soutěţe přihlásila jenom čtyři muţstva 
bude se hrát čtyřkolově, coţ dělá dvanáct zápasů. 
Rozpis jednotlivých utkání a výsledky jiţ odehraných 
zápasů: 
 
   8.11.  Čadek-Rokytno       5 : 2      
 22.11.  Black-Rokytno      1 : 4          
   6.12.  Skalka-Rokytno    3  :5    
 14.12.  Rokytno-Čadek     4 : 2                      
   
  4.1.   v 8.00      Rokytno-Black                               
17.1.   v 10.30    Rokytno-Skalka                           
25.1.   v 8.00      Čadek-Rokytno 
31.1.   v 10.30    Black-Rokytno 
  8.2.   v 10.30    Skalka-Rokytno 
14.2.   v 10.30    Rokytno-Čadek 
15.2.   v  8.30     Rokytno-Black  
28.2.   v 10.30    Rokytno-Skalka 
 
Po čtyřech zápasech je Rokytno v tabulce  na prvním 
místě. 

 
 
 
Dále chci pozvat ty co mají rádi brusle na 

 

vánoční bruslení 

 

Bruslit se bude v Třebechovicích na zimním stadionu  

 

24.12.2008 od 9.00 do 10.30  

 
 
Také bych chtěl popřát všem lidem krásné proţití 
svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí v novém 
roce. 
                            Za HC Rokytno: Leder Václav  

 

Pozvánka 

 

Klub důchodců v Rokytně zve všechny své členy 

na výroční členskou schůzi, která se uskuteční 

dne 9.ledna (v pátek) 2009 v hostinci "U Pitrů". 

Začátek v 17 hodin. 

Na programu je, mimo jiné, vystoupení skupiny 

"BOROVIENKY" z Borku se svým programem. 

Občerstvení zajištěno. 

Rádi uvítáme mezi námi nové členy z řad důchodců, 

nejen z Rokytna, ale i z Bohumilče, Zástavy i Drahoše. 

Těšíme se  se všemi na shledanou. 
       

                                                 Výbor Klubu důchodců 

                                      při  Svazu důchodců České republiky 

 

 

 

Plesová  sezóna 
       2009 
 
 

V roce  2009 se uskuteční v Rokytně     
v  hospodě  „U Pitrů“  tyto plesy: 
 
16.1.2009     Myslivecký ples 
21.2.2009     Hasičský ples  
  7.3.2009     Maškarní ples 

  8.3.2009     Dětský maškarní ples 
28.3.2009     Školní ples 

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