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Za období od minulého vydání rokytenských novin  

jednala rada 3x,  zastupitelstvo   2 x. 
 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č.5/1/2010   ze dne 10.11. 2010 

 

 1, Obecní zastupitelstvo volí v souladu s § 84 odst. 2 

písm. m ) zákona o obcích :  

     a) starostu obce           -  Josef Kubizňák 

     b) místostarostu obce   -  Jiří Trnka 

     c) další členy rady       -  Miloš Pospíšil  

                                       -  Petra Vrbatová 

                                       -  Magdalena Ráţková 
   

2,  Obecní zastupitelstvo schvaluje v souladu s § 96 

zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce  
 
 

3, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí sloţení slibu 

všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 

zákona o obcích  
   

4, Obecní zastupitelstvo volí : 

    předsedu finančního výboru –    Jiří Fousek   

    předsedu kontrolního výboru –  Magda Štěpánková 

    předsedu zdravotně –sociálně –kulturní komise –    

                                                          Jana Zajícová 
 
 

5, Stanoví výši odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva ve smyslu nařízení vlády č.37/2003 Sb. 

od 10.11.2010  viz příloha č.1 

 

 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno          

č.5 /2//2010 ze dne 10.11. 2010 

 

1, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  „Rozpočtovou 

změnu č.6/2010 k 10.11. 2010“  

         Příjmy celkem: 274.200,- Kč                             

         Výdaje celkem: 274.200,- Kč         

                                          
           

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  pozemku   

p.č. 721/4 o  výměře 122 m
2
 a pozemku p,č. 691/67 o 

výměře 8 m
2 
v obci Rokytno a k.ú. Rokytno, panu S  za 

cenu  100,- Kč/m
2
.  

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

Vyvěšeno 12.10.2010          Sejmuto: 9.11.2010 

 
 

3, Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas se  Zápisem 

z dílčího přezkoumání hospodaření obce  Rokytno za   

rok 2010 a to bez výhrad.   

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 
Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno  

č. 6//2010  ze dne 15.12. 2010 

 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady 

za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  „Rozpočtovou 

změnu č.7/2010 k 15.12. 2010“  

          Příjmy celkem:       115.605,- Kč                               

          Výdaje celkem:    115.605 ,- Kč                                                    

 Dále obecní zastupitelstvo pověřuje  účetní obce 

Rokytno paní Marcelu Kamenickou    provedením  

případné rozpočtové změny  v  závislosti na přijatých 

dotacích , darech a  daňových  výnosech do31.12.2010.  
  
3,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje : 
 

      a, rozpočtové provizorium a  pravidla rozpočtového  

provizoria na rok 2011: 

      Příjmy celkem:                       8.667.700,- Kč      

      Výdaje celkem:                      7.953.700,- Kč      

      Saldo hospodaření:                       714.000,- Kč 

      Financování:                              714.000,- Kč 

      Rozpis financování:   

              Splátka úvěru KB               524.000,- Kč 

              Česká spořitelna                 190.000,- Kč 

       

       b, rozpočtový výhled na roky 2012 , 2013, 2014. 
 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  části 

pozemků  parc.č. 1134 (PK) dle GP č.509-42/2010 a to 

díl „c“ o výměře 675  m
2
 , pozemkovou parcelu 

p.č.194/10 o výměře 187  m
2 

a pozemkovou parcelu 

p.č.194/12 o  výměře 467 m
2  v obci  a k.ú. Rokytno    

panu  D  za cenu  35,- Kč/m
2
.  

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

 Vyvěšeno 22.11.2010          Sejmuto: 14.12.2010 
 

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení   věcného      

břemene č.IP-12-2003034/VB/2“ na pozemky 

parcelních   čísel  329/13 ,439/14 a  439/15 v k.ú.  

Bohumileč  pro společnost  ČEZ  Distribuce,a.s. 

IČ:24729035  
 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje vyhlášku        

2/2010 o místních poplatcích. 
  
7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje změnu zřizovací 

listiny pro „Základní školu a mateřskou školu  

     Rokytno, okres Pardubice. 

 

 

  O  čem se jednalo 



 

 

 

 

Vzhledem k tomu, ţe navýšení plateb za odvoz odpadu 

je minimální, zůstává místní poplatek za svoz a 

likvidaci komunálního odpadu pro rok 2011 stejný jako 

v roce 2010  to je   400 Kč za občana / nemovitost/. 

     

 

Skutečnost  příjmů a výdajů 

na likvidaci odpadů  za rok 2010 k  15. 12. 2010 
 
 

Příjmy   Výdaje    

 

Od občanů 
321.650 Kč 

Netříděné 

odpady 

 

225.757  Kč 

EKOKOM 89.291 Kč Tříděné odpady 163.195 Kč 

Ostatní   13.593 Kč Nebezpečný odpad 10.655 Kč 

  Nákup popelnic 20.143 Kč  

Celkem 424.534 Kč Celkem 419.750  Kč 

 

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů  pro rok 2011 

je stanoven na  

                              400 Kč  za  občana.  

 

 Poplatek  je třeba zaplatit nejpozději  

                                                        do  31. 3. 2011.  

 

 

 

 
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 za psa   je  splatný    do  31. 3. 2011. 
 

 

Na základě  nového Zákona o správě daní a poplatků 

jsme povinni vést písemnou evidenci veškerých psů, 

podléhajících poplatkové povinnosti. Z tohoto důvodu, 

prosíme všechny majitele psů o vyplnění přiloţeného 

tiskopisu a jeho vrácení na Obecní úřad v Rokytně 

nejpozději do 31.3.2011.  
 

Zároveň veškeré změny v evidenci psů je třeba podávat 

písemně. ( Přihlášení, odhlášení) 

 

Poplatek za odpad a psa  lze  zaplatit  takto: 
 

 

1. hotově  v  kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně   

  ( po, út, čt, od 7 do 12  a  od 13  do  15.30 hodin,   

     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, případně v textu jméno , 

nebo rodné číslo poplatníka, zvláště u domů, kde je 

více bytů. 

_________________________________________  zde   odstřihněte  ___________________________________________ 
       

       Správce poplatku    Obecní úřad Rokytno 

 
Přiznání k místnímu poplatku ze psů 

 
Jméno a příjmení držitele psa ……………………………..…………….………………. Rodné číslo  ……….…………….…….… 

 

Trvalé bydliště :  Rokytno        Místní část    ……………………………………..      číslo domu   ………..….. 

 
 

Ke dni vzniku poplatkové povinnosti a dále jsem držitele psa: 

 

 
plemeno psa 

k jakému účelu 

je pes držen 

 
stáří 

 
pohlaví 

od kdy je pes 
držen 

     

     

 
 

 

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, ţe veškeré údaje jsem uvedl podle nejlepšího vědomí  jsou pravdivé a úplné.   Současně prohlašuji, ţe  

si jsem vědom  právních následků nepravdivého čestného prohlášení (přestupek podle § 21 odst. 1 písm. g zákona o přestupcích).  

 

 

V Rokytně  dne ……………………………….                                      ------------------------------- 
                                                                                           vlastnoruční podpis držitele psa   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Od 1.1.2011 vzniká v kaţdé domácnosti, která má 

moţnost se připojit ke kanalizaci poplatková 

povinnost ( celé Rokytno). 

 

Poruchy na čerpací jímce tlakové kanalizace, 

hlaste na obecní úřad v Rokytně, případně           

na telefonní čísla 466989128, 602435122. 

 

Stočné pro rok  2011  platí jiţ všechny domácnosti 

v Rokytně. Zůstane ve stejné výši  jako v roce 

letošním, to je 480 Kč na občana a rok. 

Částka 480 Kč je stanovena na základě Vyhlášky , 

při průměrné spotřebě 40 m
3
 na osobu a rok  

a 12 Kč za m
3
. 

Stočné na rok 2011 je splatné   do  30.  6.  2011 

při roční splátce. 
Pololetní splátky jsou do 30.6 a do 30.11.2011 

Čtvrtletní splátky jsou do 31.3., 30.6.,30.9.,30.11.2011   

 
 
 
 
 
._._._ _ ._._._ _ ._._.__ ._._.__ ._._.__ ._._.__  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

Změna cen vodného 
 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., oznamují,  

ţe od  1.1 2011 bude změna ceny vodného a stočného. 

Vodné: cena za 1m
3 
 činí 31,80 Kč       

Stočné: cena za 1m
3 
  činí  39,10 Kč 

 

Vyúčtování vodného a stočného za období, v němţ 

dojde k úpravě cen, nebude-li proveden fyzický odečet 

stavu měřidla, bude provedeno poměrem, a to k počtu 

dnů za období před a po úpravě cen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

_ ._._._ _ ._._.__ ._._.__ ._._.__ ._._.__ ._._._ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Z evidence obyvatel 
 

Obec Rokytno měla k 15.12.2009 836  obyvatel 
přihlášených k pobytu ( včetně cizinců ) 
 
 

Obyvatelé obce Rokytno k 15.12. 2010 

      

  

do              
15 let 

15-18             
let 

18 -
60           
let 

60 a          
více 
let 

celkem 

Rokytno 94 113 329 123 659 
z toho 
 muţi / ţeny     349/310 

Bohumileč 23 25 49 26 123 
z toho 
 muţi / ţeny     63 / 60 

Drahoš 6 7 11 9 33 
z toho 
 muţi / ţeny     18 / 15 

Zástava 11 12 14 3 40 
z toho 
 muţi / ţeny     19 / 21 

Celkem 134 157 403 161 855 

z toho 
 muţi /  ţeny     449/ 406 

 

 
 
 
 
 
 
 

      Narodili 

      se  

     
 
 
         Petr Linc                         Rokytno     

Tereza Bočková              Rokytno 
Filip Brejcha                   Rokytno 
Matěj Štěpánek              Bohumileč    
Magda Štěpánková        Bohumileč  
Petr Schejbal                  Rokytno 
Nikola Patakiová            Drahoš            

               Břetislav Ţáňa                 Rokytno 
               Michala Shánělová           Rokytno 
               Bela Smrčková                 Rokytno 
               Thomas Sapík                   Rokytno  
               Daniel Lankaš                  Rokytno 
               Tedeáš Richter                Rokytno  
 

         Touto  cestou  jim přejeme  hodně zdraví                                                         
                    a štěstí  v jejich ţivotě 

 

 

Harmonogram 

svozů   popeln ic   v  roce  2011  
 

              svozovým   dnem    je    pondělí 

 
 

 

  měsíc          den 

  leden 10,   24 

  únor 7,   21 

  březen 7,   21 

  duben 4,   18 

  květen 2,   16,  30 

  červen 13,   27 

  červenec 11,  25 

  srpen 8,  22 

  září 5,  19 

  říjen 3,  17,  31 

  listopad  14,  28 

  prosinec 12,  26 

 

 
 

 
 

 

 Odešli  

   z našich řad 
           
 
   
         Bedřich Machek               Rokytno  
         Marie Vosáhlová               Bohumileč 
         Anna Beranová                   Rokytno 
                                                    Marie Kloučková             Bohumileč 
 

Vzpomínáme 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

                        SLOUPEK DOPISOVATELŮ 

 

  
          (  TYTO PŘÍSPĚVKY NEJSOU UPRAVOVÁNY )  
 

Kulturní komise obce Rokytno 
 

Činnost této kulturní komise byla  zahájena  na podzim 

roku 2006 

Nabídla Vám tyto akce: 

  

 Rok 2006 

Dětský den 

Dětský den v Rokytně, který proběhl  24.6. se nám 

vydařil. Počasí nám přálo, zúčastnilo se 77 oceněných 

dětí za cestu pohádkovou loukou a spousta dalších. 

      

                                   Mikulášská nadílka 

Dne 2.12. se konala v Hospodě u Pitrů mikulášská 

nadílka a tvořivé odpoledne nejen pro děti. V úvodu  

vystoupily děti ze základní školy. Potom jsme vyráběli  

vánoční přáníčka,svícny z jablíček,zápichy,zdobili jsme 

perníčky a větvičky.Sál hostince byl vyzdoben obrázky 

dětí ze základní a mateřské školy a vystavenými 

betlémy. Návštěvníci si také mohli zakoupit dětské 

knihy, svíčky a med. Na závěr odpoledne nás navštívil 

Mikuláš s čertem a andělem a rozdali dětem dárky.  

                                                                                                                  

Rok 2007 

Velikonoční veselí 

V neděli 1.4. jsme se sešli  v Hospodě U Pitrů, 

abychom si společně uţili velikonoční čas. Sál jsme 

vyzdobili velikonoční tématikou  i  kaţdý stůl zdobila 

jarní travička se zápichy.   

Ve 14 hodin nám předvedli svůj um školáčci ze ZŠ 

Rokytno.Také jsme se potěšili výstavou krásných 

obrázků, které namalovaly děti ze základní a mateřské 

školy. 

Poté  se děti daly do vyrábění pro šikovné ruce a 

dospěláci si mohli v klidu a pohodě vypít kávičku, či 

něco ostřejšího, a nebo vyrábět s dětmi.Barvili jsme 

vajíčka,zdobili perníčky, vyráběli z kartonů 

kuřátka,zápichy a z těstovin jsme vyráběli rámečky na 

obrázky. 

Děti byly moc šikovné a hrdě si domů odnášely své 

výrobky. 

 

Dětský den 

Poslední červnovou sobotu 30.6. jsme se sešli 

v prostorách u kachňárny,abychom si uţili dětský den. 

Děti procházely pohádkovou loukou mezi 12 

pohádkovými postavami. U BÍLÉ PANÍ plnily úkol 

nesení ořechu na lţíci, u LESNÍ VÍLY skládaly co 

k sobě patří, u ČERVENÉ KARKULKY šly po 

tištěných tlapkách do cíle, u PANA KRÁLE si kaţdý 

podle svého vybral a vymaloval masku, u VÍLY 

AMÁLKY chodily s knihou na hlavě, u PIRÁTA 

skákaly v pytlích, u JEŢIBABY museli uhádnout 

hádanku, kterou si sami vylosovaly, u MYSLIVCE 

vytahovaly prstýnek ze skleničky, aniţ by se dotkly 

okraje, u VODNÍKA se rybařilo, u SNĚHURKY bylo 

tajemství zašité v pytlíčku, u RUMCAJSE se skládaly 

puzzle, u HEJKALA se trefovala myší díra oříškem a u 

PIPI DLOUHÉ PUNČOCHY se házely krouţky na cíl.  

Po kaţdém úspěšně splněném úkolu si kaţdý vybral 

cenu, která se mu nejvíce líbila. 

Po ukončení pohádkové louky se jiţ tradičně jela na 

našem rokytenském rybníku neckyjáda. 

Posádky, které se umístily na prvních třech místech, 

obdrţely cenu a i ty které se umístily na stupínku 

niţším dostaly cenu útěchy. Také jsme udělili cenu za 

nejoriginálnější plavidlo. 

 

                                   Drakijáda 

Poslední den podzimních prázdnin v neděli 28.10. jsme 

se sešli ve 14 hodin v prostorách u Kachňárny. 

I kdyţ nám počasí nepřálo a vítr ani nefoukl, tak jsme 

se všichni usilovně snaţili, ţe nám ti draci opravdu 

lítali na obloze. 

Kdyţ uţ jsme byli unaveni během, tak bylo připraveno 

pár soutěţí. Děti chodily po laně se zavázanýma očima, 

jezdily slalom na koloběţkách a chodily do cíle po 

tištěných ťapkách. 

Také jsme se mohli zdarma svést na koni. I ohřátí u 

ohýnku s opečeným buřtíkem se nám líbilo. 

Byla i moţnost  ukrýt se do vytopené kachňárny a tam 

si vyrobit papírového draka,kterého jsme hned umístili 

na výstavu Děti si mohly koupit teplý čaj, limonádu, 

dospělí kávu nebo grog. 

Také nás navštívila paní meluzína a rozdala dětem za 

celoodpolední snaţení sladkosti. 

Na závěr jsme vyhodnotili první 3 nejhezčí vyrobené 

draky a také se hodnotil nejlepší letec. 

 

                      Rokytenský lampiónový průvod 

10.11. jsme se setkali u akce rokytenský lampiónový 

průvod zakončený diskotékou pro děti. Sraz byl v 17 

hodin u Hospody u Pitrů,odkud jsme vyrazili 

s rozsvícenými lampiony na okruh po vesnici. Protoţe 

bylo hodně malých dětí a byla velká zima, okruh jsme 

znatelně zkrátili jen po návsi se zastávkou u pana 

starosty, kterého jsme tímto pozdravili a ubírali se zpět 

k vyhřátému sálu v hostinci. 

Děti měly za úkol donést vydlabanou dýni, nebo 

strašidýlko z přírodnin. 

Pak jsme si zařádili na dětské diskotéce. 

Na závěr děti dostaly kaţdý cenu za účast 

v lampiónovém průvodu a ten kdo přinesl výrobek 

dostal i strašidýlkovou cenu za dýni (strašidýlko) a 

nějakou tu sladkost. 

 

Vítání občánků 

Přivítali jsme naše nově narozené občánky v počtu  

sedmi děvčátek. 

Mikulášská nadílka 

V neděli dne 2.12. se konala od 14 hodin mikulášská 

nadílka. 



Opět jsme se ponořili do krásných  vánočních tónů a 

básniček v podání ţáků základní školy a tentokrát i 

mateřské školy. Vystoupení se jim moc povedlo. 

Dále následovalo naše tradiční vyrábění. Tentokrát si 

děti mohly upéct své cukroví, ozdobit perníčky, vyrobit 

svícen,z modelářské hlíny vytvořit vánoční ozdůbky,z 

papíru Jeţíška nebo sněhové vločky, z ořechů ozdoby 

na stromeček a také jsme všichni vlastnoručně vytvářeli 

svíčky z včelího vosku. 

V 16 hodin nás přišel postrašit čert a vzal sebou i 

hodného Mikuláše a krásného, hodného anděla. 

Všechny děti asi byly hodné, protoţe kaţdý dostal 

nadílku. 

 

Rok 2008 

                                      Keramika      

V neděli 2. 3. proběhl kurz keramiky pod vedením paní 

Netíkové. Myslím, ţe se nám kurz vydařil, mnozí z nás 

ještě nikdy s keramickou hlínou nepracovali, ale i 

přesto se nám povedly moc pěkné výrobky. I děti byli 

velmi šikovné.Paní  Netíková nám odvezla keramiku 

na vypálení a při velikonočním veselí jsme si naše 

výrobky glazovali.  

 

Velikonoční veselí 

V neděli 16. 3. 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: vystoupení dětí z MŠ 

                výstava keramiky 

                barvení vajíček 

                tvoření zápichů z vosku 

                zdobení perníčků 

                glazování vypálené keramiky 

Aranţovali jsme si velikonoční výzdobu a měli jsme 

moţnost zakoupit hotové aranţmá od aranţérky paní  

Kubánkové. 

Vítání občánků 

5.4.  jsme přivítali naše nově narozené občánky. Děti 

z mateřské školky zarecitovaly miminkům a 

maminkám básničky a pan starosta přednesl slavnostní 

projev. Přivítali jsme 7 chlapečků a 3 holčičky 

 

                       Putování s krtečkem 23.5. - 25.5. 

Tento víkend jsme se vypravili s dětmi na celý víkend 

na Horní Bradlo. Cesta byla trošičku zamotaná, ale 

dojeli jsme všichni v pořádku. Byli jsme ubytovaní 

v chatičkách po 4 lůţkách nebo ve srubech po 7 

lůţkách. Celý víkend nám dělala program paní Hana 

Joudalová z Pardubic. Putovali jsme celou dobu 

s krtečkem a snaţili se poctivě plnit všechny úkoly, aby 

na konci víkendu mohl krteček obléknout své nové 

kalhotky s kapsami. Pomáhali jsme krtkovi zalévat len, 

ţabičce len máčet, krtkovi sušit,  čápovi lámat, 

jeţečkovi pročesávat, pavoučkům příst 

nitě,mravenečkům dělat látku, rakovi stříhat a 

rákosníčkovi šít. Vše bylo proloţeno barvením 

obrázků, básničkami, písničkami a pohybovými 

hrami.V sobotu navečer děti za odměnu dostaly 

velkého perníkového krtka,kterého celého snědly. Také 

jme si uţili  bojovku v lese, při které jsme cestou 

zpátky nasbírali dřevo na táborák a opekli si buřty.  

Počasí nám příliš nepřálo  aţ do soboty dost pršelo, děti 

byly úţasně zmáchané, ale vydrţeli jsme. Oblečení  se 

průběţně sušilo u přímotopu.O to větší měly děti 

záţitek.Nejvíce se dětem líbilo čvachtat se 

v rozbahněných louţích a koukat  jak jim to bláto teče 

dovnitř do holinek. My maminky jsme z toho byly 

nadšené podstatně méně  neţ děti.V neděli nám 

konečně přálo počasí, tak jsme se i koupali ve 

venkovním vyhřívaném bazénu.Účastnilo se nás asi 25 

i s rodiči. 

 

Čarodějnice 

30.4. 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. 

 

                               Muzikál 

V neděli 25.5. jsme vyrazili autobusem na muzikál 

Angelika. Přihlásilo se vás 41. Obsazení herců : 
Angelika-  Monika Absolonová, Jofray de Peyrac - Josef 

Vojtek, Desgréz- Tomáš Trapl, Nicolas-  Alan Bastien, Filip 

- Jaromír Holub, Špína-  Juraj Bernáth, Král - Vilém Čok, 

Lorraine-  Lešek Semelka, Bachtiari Bej-  Ali Amiri, 

Arcibiskup-  Vlastimil Zavřel, Contoire-  Petra Janů, 

Montespan - Zuzana Norisová, dále hráli: Jiří Krytinář, 

Zdeněk Izer, Jakub Wehrenberg, Ljuba Dančenko. 

 

                 A jedeme cvičit a relaxovat 13.6.-15.6. 

Tento víkend jsme pro změnu vyrazily jen ţeny do 

Havlíčkova Brodu na celý víkend se cvičením. 

Ubytovány jsme byly v krásném  pensionu Hurikán 

s nádhernými dvoulůţkovými pokoji a výborným 

jídlem. Cvičit jsme chodily do 20m  vzdáleného centra, 

kde byla tělocvična, bazén se slanou vodou, posilovna, 

squash, kosmetika, solárium, kluziště.  

V ceně víkendu bylo i plavání na 2 hodiny a pára. 

Cvičily jsme 2x denně P CLASS, SPINNING a STEP 

AEROBIC. K dispozici byl i masér. Večer jsme si 

v klidu poseděly ve vinárně . 

 

Dětský den 

V sobotu 28.6. se konal dětský den tentokrát ve 

znamení indiánů. Všichni účastníci přišli v indiánském, 

a ti, kteří si nestihli vyrobit masku, měli moţnost 

výroby přímo na místě.Děti procházely indiánskou 

stezkou a plnily úkoly.Skákaly v pytli, střílely lukem, 

poznávaly rostliny, vyráběly ponča a  tomahavky , 

jezdily na koni, skládaly různé skládanky a tvořily 

nádobky z hlíny.Na konci bylo velké indiánské týpý, ve 

kterém si děti mohly vybrat odměny. 

 

Drakiáda 

V neděli 12.10. jsme pouštěli draky od 14 hodin 

v prostorách za rybníkem u kachňárny. Počasí nám 



opět jako minule příliš nepřálo, ale bylo to lepší, 

alespoň malinko foukalo. 

Kdyţ byly děti znavené během, tak si mohly posedět 

v kachňárně a dát si něco teplého. Také v teple 

vyráběly draky. Venku potom zdolávaly 

soutěţe.Tatínkové soutěţili s naloţenými dětmi 

v kolečku, kdo bude první v cíli.Také děti spěchaly 

do cíle navlečení ve velkých holinách nebo  svázaní  

k sobě za nohy. 

Posilnili jsme se opečenými buřty a dobrotami ze 

soutěţe. 
 

Vítání občánků 

V sobotu 1.11. proběhlo letos uţ druhé vítání 

občánků.Opět nás potěšily dětičky z Mateřské školky 

krásnými básničkami.Přivítali jsme 5 chlapečků a 1 

holčičku. 
 

Keramika a pletení z pedigu 

V sobotu 8. 11.  v Hospodě u Pitrů proběhla další 

keramická dílna pod vedením paní Netíkové a dílna 

pletení z pedigu pod vedením paní Burdové. Keramiku 

uţ jsme měli lehce nacvičenou  z minule, o to hezčí 

dílka jsme si po vypálení a naglazování nesli domů. 

Pedig byl velice zajímavý, skoro to vypadalo, ţe snad 

ani neskončíme. Konec měl být v 17 hodin, ale pletlo 

se aţ do19 hodin. Takţe si myslím, ţe se dílna vydařila. 

 

Lampiónový průvod 

V sobotu 28. 11. jsme se sešli v Hospodě u Pitrů, kde 

jsme si dodělávali vypálenou keramiku. Ti, kteří měli 

naglazováno, si vyráběli lucerničky potřebné pro 

lampiónový průvod. 

Kdyţ všichni byli hotovi, sesedli jsme se do krouţku 

potmě jen s rozsvícenými lucerničkami a paní Kateřina 

Číţková dětem krásně vysvětlila, proč ten průvod 

jdeme a jak to vlastně s tím svatým Martinem bylo. 

Děti s napjatými oušky poslouchaly a kdyţ se 

dovyprávělo, oblékli jsme se a vyrazili. Šli jsme  

nejkratší cestou k rybníku.Najednou jsme toho 

chladného večera, potkali  u brány ţebráka.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. 

 

Adventní aranžování 

28.11. před prvním adventem jsme se sešli na Obecním 

úřadě. Adventní dílnu vedla paní aranţérka Helena 

Kubánková. 

Měli jsme moţnost zakoupení hotového aranţmá, nebo 

si zakoupit materiál a vyrábět, dle vlastní fantazie. 

   

Mikulášská nadílka 

4.12. Na zahájení mikulášské nadílky nám zahrály děti 

ze Základní školy pod vedením paní Ďoubalíkové na 

flétničky. 

Po vyslechnutí krásných vánočních tónů jsme se vrhli 

na vyrábění ozdůbek a zdobení perníčků. Potom jsme 

se přesunuli k obecnímu úřadu, kde jsme našimi 

výtvory ozdobili stromeček. V tom uţ na nás čekal čert, 

Mikuláš a anděl, které přivezl nádherný kočár taţený 

párem koní, ozdobený zvonky.Ještě jsme dlouho 

zpívali koledy, ke kterým nás doprovodily flétny a 

kytara, aby čert s Mikulášem  viděli, ţe jsme moc 

hodní a dali nám nadílku.Také pan kočí se zapotil, 

protoţe vozil ty nejhodnější děti za odměnu na 

kočáře.Po přesunutí do vyhřátého sálu se začalo hned 

nadělovat.  
 

Rok 2009 

Muzikál 

V sobotu 21.3. 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.  

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. 

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 28.3. 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. 4. jsme se sešli v Hospodě u Pitrů, abychom 

si uţili jarní čas. 

Sál jsme vyzdobili velikonoční tématikou. A vše 

připravili pro velikonoční vyrábění. 

A opět jsme si to náleţitě uţili. 

 

Čarodějnice 

Ve čtvrtek 30.4. se konalo pálení čarodějnic. Přistávací 

plocha byla  opět v  prostorech za rybníkem u 

kachňárny. Opět nejlepší 3 masky byly odměněny 

krásnou velkou čarodějnicí. Kaţdý účastník dostal 

sladkost.                                      

Dětský den 

V sobotu 27.6. 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. 

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


Rozloučení s létem 

V sobotu 29.8. 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 

domácích buchtách. 

Navečer, kdyţ se setmělo, jsme vypouštěli thajské 

lucerny. 

 

Svatomartinský průvod 

Kdo to byl svatý Martin? Rytíř, který se rozdělil s 

jedním nahým chudákem o svůj kabát, jenţ rozpůlil 

svým mečem. 
 

V sobotu 7.11. jsme se sešli v Hospodě u Pitrů, kde 

jsme  si opět připomenuli svátek Svatého Martina 

s výrobou lucerniček na cestu. A vydali jsme se na 

stejnou pouť jako v roce  2008. 

 

Vítání občánků 

V sobotu 21.11. proběhlo letos uţ druhé vítání 

občánk.Opět nás potěšily dětičky z mateřské školky 

krásnými básničkami. Přivítali jsme 5 chlapečků .  

                        

Loutkové divadlo pro děti k vánocům 12.12. 

Pohádky z vánočního kabátu  

         napsal a reţii měl: Jiří Středa 

          hrají: Kateřina Táborská a René Krupanský  

         výprava: Marie Stejskalová, Jaroslava Ţátková 

         hudba: René Krupanský, Miroslav Pokorný 

Také se tolik těšíte na vánoční čas? Náš kabát pro vás 

připravil zimní pohádky. Vykouzlil nám            

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.Jak to dopadlo?.....Poslední pohádka byla O 

vánočním stromečku a kometě. Společně jsme zpívali 

koledy ,ozdobili jsme stromeček, kabát nám připravil 

pohádkové překvapení. 

              

Po představení přišel čert, Mikuláš a anděl. 

 

Rok 2010 

                           Velikonoční veselí 

V sobotu 27.3. jsme se sešli na dalším velikonočním 

veselí. Zdobili jsme vajíčka voskem, zdobili jsme 

perníčky a vyráběli  z ovčí vlny. 

Zakoupit bylo moţno mnohé krásné výrobky z ovčí 

vlny. 

                                                                                       

                               

17.4. vítání občánků 

Přivítali jsme 5 dětí.   3 chlapečky  a 2  holčičky. 

 

 

 

 

 

                                            

30.4. čarodějnice 

Čarodějnice proběhly opět jako kaţdý rok s ohněm, 

čarodějnicí, odměnami a dobrotami. 

 

Dětský den 

26.6. proběhl dětský den pod názvem „Tři oříšky pro 

popelku.“Tentokrát jsme se sešli na hřišti , protoţe 

jsme slavnostně otevírali novou budovu  a to tělocvičnu 

při základní škole. 

Po zahájení a přehlídce masek, které  byly přivezeny 

kočárem taţeným koňmi jsme zhlédli budovu i zevnitř 

a děti uţ se rozutekli k soutěţím. Všechny  děti  byli po 

zásluze odměněny. 

             

Vítání občánků 

Tentokrát jsme vítali 5 chlapců a 4 děvčátka. 

 

To je vše co jsme pro vás připravili.  

 

Nyní se ještě snaţíme o tělesné blaho v podobě 

pravidelného cvičení, coţ bylo mé velké přání a cíl, 

jakoţ i rozhýbat kulturní dění u nás ve vsi. 

 

 Začali jsme pomalejším rozjezdem a to jógou 

 pod vedením lektorky Kateřiny Šteklové. 

Cvičení bylo zahájeno 6. září. Cvičíme kaţdé pondělí.  

Toto cvičení je zaměřené na protaţení, uvolnění a 

zvýšení ohebnosti páteře, posílení zádového svalstva, 

protaţení a posílení svalů celého těla, zvýšení kloubní 

pohyblivosti - uvolnění i protaţení, práce s dechem, 

zvýšení plicní kapacity, vyrovnání svalové dysbalance, 

posílení hlubokého stabilizačního svalového systému 

(posílení pánevního dna, šíjové svalstvo, ohybače krku 

apod.) cvičení má vliv na činnost orgánů, zvýšení 

schopnosti soustředění, relaxace, meditace. 

 

Kaţdá hodina trvá 60 minut.Jsme rozděleny do dvou 

skupin.Skupina od 17. 30 hodin pro aktivní jedince a 

druhá skupina od 18 .30 hodin pro mírnější rozjezd. 

Chodí nás cvičit kolem 40 účastníků a to mě velmi těší. 

Kontakt: 775 177 283. 

 

Další cvičení, které se povedlo rozjet je zumba o 

kterou je také nemalý zájem. Hodiny probíhají také ve 

dvou skupinách a to ve středu od 18hodin a od 19 

hodin. 

 

Pro koho je Zumba určena?  

Pro kaţdého. Nezáleţí na věku, ani na pohlaví. Taneční 

kroky Zumby jsou návodem, ne předpisem, sami si 

určíte, kolik zvládnete a kolik uţ ne. Zumba vytvaruje 

vaše hýţdě, břicho, svaly nohou i rukou, posílíte i 

srdce. Zumba spojuje základní principy aerobiku, 

rezistenčního a intervalového cvičení, posiluje a tvaruje 

postavu, spaluje tuky, maximalizuje kalorický výdej 

organismu, prospívá srdci, uvolňuje nervové napětí.  

Kontakt:737 147 805 

 



Další cvičení, které teprve na účastníky čeká je 

 pilates a bosu. 

 

Pilatesova metoda  =  inteligentní cvičení 

Víte, ţe……………….  pilates můţe – vylepšit vaši  

postavu, obnovuje ţivotní sílu, zlepšuje koordinaci, 

flexibilitu, pohyblivost kloubů, zpevňuje břišní svaly,                                                                                                                                                                                                                                   

léčí bolesti zad, relaxuje a omlazuje. 
 

Joseph Pilates je člověk, který stojí za touto metodou a 

jeho proroctví zní:  

       po 10 lekcích budete cítit rozdíl   

       po 20 lekcích budete vidět rozdíl 

       po 30 lekcích budete mít celé tělo nové. 
 

Přijďte vyzkoušet Pilates a přesvědčte se sami, ţe tato 

metoda funguje. 

 

První  zkušební  ochutnávka  je v sobotu 8.1.2011  
 

 od   10 hodin  Pilates 

 od   11 hodin  Powerjoga 
 

Cena za 2 hodiny je 120 Kč , moţná je i 1 hodina  
 

Těší se na Vás instruktorka Petra   

 Kontakt:739 089 146 

 

 
 BOSU - co to je ?! 

 

Základem BOSU cvičení je speciálně vyvinutá 

nafukovací kopule, kterou pouţíváme jak stranou 

rovnou, tak vypouklou. 

BOSU je zkratka pro "both sides up" - obě strany 

nahoru coţ znamená vyuţití cvičebního nářadí z obou 

stran. BOSU je unikátní balanční a stabilizační 

tréninkové zařízení. Bosu cvičení je velmi oblíbený 

systém cvičení určený pro zpevnění svalů celého těla Je 

specificky navrţeno, aby pomáhalo dosáhnout 

rovnováhy mezi svalovými systémy rychleji 

a komplexněji neţ jakékoliv jiné tréninkové zařízení. 

BOSU má svůj původ v rehabilitaci. Díky 

jednoduchosti zařízení je bosu oblíbeným mezi lidmi 

všeho věku od začátečníků po vysoce trénované atlety, 

pro muţe, ţeny i děti.   Kontakt:737 147 805 

Doufám, ţe si vyberete z nabídky 2 rychlejších a           

2 pomalejších cvičení. Jste srdečně zváni. 

 

Tímto se s vámi loučím a odevzdávám své aktivity do 

rukou  nové kulturní komise v čele s paní Janou 

Zajícovou ( telefon 608521653 ), které přeji hodně 

úspěchu a radosti z plánovaných akcí v dalších  čtyřech 

letech. 

 

Uţ mi jen zbývá obrovské poděkování VŠEM  kteří mi 

pomáhali.  Díky. 
 

                                 Za kulturní komisi Kateřina Komárková 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Základní škola a mateřská škola Rokytno, 

okres Pardubice 
 

 

Střípky z naší školy 

 

Učili jsme se a ještě něco na víc 

 

Potěšili jsme se divadélky 
 

V září Šípkovou Růţenkou, v listopadu jsme se všichni 

nasmáli u dřevěného divadélka Princezna na hrášku, 

shlédli  jsme Putování za modrou vílou, v prosinci jsme 

se dozvěděli něco více o legendárních postavách 

v představení O svatém Martinu a o svatém Mikuláši. 
 

Akce pro nás i pro jiné 
 

V listopadu jsme zrealizovali sběr starého papíru. 

Všem, kteří se do akce zapojili, děkujeme. 
 

Mysleli jsme i na lidi, kteří to mají v ţivotě těţší neţ 

my zdraví. Tradičně jsme prodejem předmětů podpořili 

CPK CHRPU, která se zabývá výcvikem koní pro 

handicapované děti nebo pro pacienty psychiatrických 

léčeben. V mateřské škole proběhla prodejní výstava 

polštářků vyráběných lidmi z chráněných dílen. 
 

Výchovně vzdělávací akce 

V listopadu děti z MŠ vyráběly v rámci programu 

organizovaného ekocentrem Paleta krmítka pro ptáčky. 

Fotodokumentaci najdete na našich internetových 

stránkách. 
 

Další akce se uskutečnily dík námětům i organizační 

pomoci rodičů ţáků. Byly velmi zdařilé a touto cestou 

děkuji všem, kteří se na nich podíleli. Zvlášť kdyţ vím, 

ţe to vţdy nebylo jednoduché. 
 

„Dobrý den, nepotřebujete pomoc?“ 
 

V pátek 08. října 2010 se naši ţáci zúčastnili 

záţitkového semináře, které zprostředkovalo Tyflo 

Centrum Pardubice, o. p. s., coţ je centrum denních 

sluţeb pro nevidomé a těţce zrakově postiţené občany 

Pardubického kraje.  

Zveřejňujeme, co se ţáci dozvěděli nového a co je 

nejvíce zaujalo: 

„Já jsem se dozvěděl, ţe slepci musí nosit brýle, aby 

jim prach a další špína nenapadaly do očí a ţe slepecký 

pes můţe stát 200 000,-Kč. Mě trochu překvapilo, ţe 

kdyţ se vycvičí fena, tak potom nemůţe mít štěňata.  

Zkusili jsme si, jak si hrají slepé děti. Chodit za 

zvukem a podle hmatu rozpoznat různé věci. Zkusili 

jsme si brýle, ve kterých jsme viděli jako lidi, kteří 

trochu nebo hodně ztratili zrak. Viděli jsme v nich 

třeba rozmazaně nebo jsme v nich uměli rozpoznat 

jenom světlo a tmu a nebo jsme v nich viděli jenom 

dvěma malinkými dírkami. Zaujala mě malá krabička, 



která pomáhá slepcům rozpoznat barvu např.: aby si 

nevzali jednu ponoţku červenou a druhou modrou.  

Trochu mi bylo líto slepce Petra, ţe nemůţe vidět 

barvy svého slepeckého psa, ţe si nemůţe prohlíţet 

obrázky a ţe nemůţe vidět svět.“ (Jakub Rychlý - 4. 

ročník) 
 

„Existují tři druhy slepeckých holí. Bílá pro nevidomé, 

kratší bílá pro slepce se psem a červenobílá pro 

nevidomé a neslyšící. 

Slepec Péťa nám předvedl, jaké má hodinky pro 

nevidomé.  

Moc se mi líbila věrnost psa. Kdyţ se Petr pohnul nebo 

vstal, tak pes hned zpozorněl. Bylo to neuvěřitelné. 

Řeklo se: „Ke dveřím“ a pes dovedl pána na určené 

místo. Bylo to hezké.“ (Danda Kuchař - 4. ročník, 

Stázka Hrušková – 5. ročník) 
 

„Pes se cvičí rok a půl. Zkusili jsme si vidět 

rozmazaně, vidět světlo a vidět jenom nějaké body. 

Vyzkoušeli jsme si různé hry jako nevidomí. Třeba já 

jsem si vyzkoušela dojít podle sluchu k paní učitelce. 

Velice mě překvapilo to, ţe nevidomí můţou lézt po 

stěnách, jezdit na kolečkových bruslích. Měla jsem 

takové smíšené pocity, bylo mi velice líto toho pána, 

ale byla s ním sranda.“ (Káťa Pospíšilová – 5. ročník) 
 

Pro nás, co nemáme zrakové postiţení, je dobré vědět, 

jak navázat kontakt s nevidomým člověkem 

(zpracováno dle osvětového materiálu Tyflo Centra 

Pardubice). 

Oslovení a pozdrav: 

Při setkání s nevidomým je první oslovení na vás, 

přesněji řečeno na tom, kdo lépe vidí. A to bez ohledu 

na věk, pohlaví či společenské postavení. Normálním 

tónem hlasu pozdravte a můţete zároveň svá slova 

doprovodit lehkým dotykem na předloktí, aby 

nevidomí věděl, ţe mluvíte k němu (dotek však musí 

vţdy předcházet oslovení, protoţe v opačném případě 

se nevidomý člověk lekne). Podobně probíhá i loučení. 

Svůj odchod dejte jednoznačně na srozuměnou. Jen tak 

pro nevidomého bude situace jasná a nebude si s vámi 

povídat ještě dlouho po vašem odchodu.  

Rozhovor: 

Při řeči k sobě stůjte vzájemně čelem, jak je obvyklé. I 

kdyţ vás nevidomý nevidí, zpravidla pozná, kdyţ se při 

řeči otáčíte jinam. Někdy dokonce z hlasu pozná i další 

doprovodné prvky jako úsměv, nervozitu, 

soustředěnost, nezájem apod.. Pokud mluvíte 

s člověkem slabozrakým, je dobré, kdyţ přímé světlo 

dopadá na vaši tvář. Lépe vás tak vidí a není oslněn. 

V samotném rozhovoru se nemusíte úzkostně vyhýbat 

výrazům souvisejícím s viděním jako: „číst, podívat se, 

uvidíme se“ apod.. Ta slova nijak nevadí. Vyjadřujete 

se co nejpřesněji. Obvyklé „tam“ nebo „tamhleten“ 

nevidomým mnoho neříká. Někteří lidé při rozhovoru 

s nevidomým člověkem začnou automaticky mluvit víc 

nahlas, zřetelněji nebo v jednoduchých větách. 

Podobně nesprávný je i další mýtus, ţe ve společnosti 

nevidomého člověka je nutné bez ustání mluvit, aby o 

vás věděl. Prostě nevidomý je jako kaţdý jiný, jenom 

všechno nevidí.  

 

Chůze s nevidomým: 

Nevidomý člověk v neznámém prostředí ocení pomoc 

vidícího průvodce. Nikdy nevidomého nevlečte za 

rukáv, ani ho netlačte před sebou. Platí pravidlo, ţe 

průvodce jde vždy o krok vpředu. Nabídněte svou 

paţi a nevidomý se jednou rukou chytí nad vaším 

loktem a kráčí přibliţně krok za vámi. Slovně 

upozorníte na všechny záludnosti trasy (obrubníky, 

schody, změny povrchu, výmoly, dveře apod.). Je 

vhodné upozornit i slovně, např.: „Pozor, schody dolů“.  

Nevidomý člověk nabízenou pomoc můţe nebo nemusí 

přijmout. Jsou místa, která nevidomý bezpečně zná a 

kde se s pomocí bílé hole orientuje zcela samostatně. 

Přechod rušné vozovky nebo orientace v neznámém 

prostředí, v obchodním centru, lze bezpečně zvládnout 

jen s pomocí vidícího průvodce. Tam je vaše pomoc 

skutečně vítána. 

Ke schodům (obrubníkům a jiným terénním zlomům) 

přicházíme zásadně kolmo. Na začátek schodů 

upozorníme slovně a rovněţ oznámíme, jestli vedou 

nahoru nebo dolu. Před prvním schodem zpomalíme 

nebo úplně zastavíme, abychom zdůraznili začátek 

schodiště. Na poslední schod rovněţ upozorníme a opět 

zpomalíme.  

Nástup do autobusu: 

Nevidomému řekneme, jaké má autobus číslo a o jaký 

typ se jedná – starší typ = 3 schody, novější typ = 

nízkopodlaţní apod.. Je-li to moţné, nastupujeme 

předními dveřmi. Průvodce vstupuje jako první, 

nevidomému přiloţí ruku na madlo. Ten uţ nastoupení 

zvládne sám. Průvodce vybere vhodné místo, poloţí 

ruku nevidomého na sedadlo, kam se následně 

nevidomý posadí. Je-li obsazeno, poloţí ruku 

nevidomého na madlo, kde se můţe drţet. 

Průvodce za nevidomého nerozhoduje, ani za něho 

nejedná. Přispívá však k jeho orientaci tím, ţe mu 

popíše prostředí, kde se právě nachází (krajinu, ulici, 

místnost apod.). Podá stručný, výstiţný popis. 

I nevidomí chtějí vypadat dobře. Proto je normální 

taktně je upozornit na drobné „nehody“, o kterých neví. 

Vidíte-li např., ţe váš společník má po jídle kravatu 

umazanou od omáčky, tak není na místě mlčet. S jeho 

souhlasem mu pomůţete s odstraněním skvrny.  

Věřím, ţe nyní bude naše případná pomoc našim 

nevidomým nebo těţce zrakově postiţeným občanům 

platná. Je prima vědět jak na to, abychom svým 

chováním, jednáním opravdu pomohli. Nikdo z nás 

neví, kdy z nás bude pomoc druhého potřebovat.  

 

Navštívila nás JÍZDNÍ POLICIE 
 

Ivan Stiller ( 4. ročník ) 
 

V pátek do naší školy zavítali lidé od Městské policie 

v Pardubicích. Názorně nám ukázali, co všechno koně 

dokáţou ve sluţbách policie. Oddíly jízdní police 

pomáhají při zajištění veřejného pořádku, při konání 

sportovních a kulturních akcí a při větším shromáţdění 

lidí. Policisté na koních vykonávají sluţbu všude tam, 

kde není vhodný automobil, ani pěší hlídka. V parcích, 

lesoparcích, ale zasahují i proti pachatelům trestných 

činů.  Koně trénují policisté po celý rok. 



 

Adam Rychlý 4. roč.,  Jakub Rychlý 4. roč.  
 

Začalo to tím, ţe jsme se sešli v tělocvičně. Po chvíli 

tam přišla paní policajtka. Řekla nám, co takový kůň 

dělá, co má umět a čeho se nesmí bát. Potom nám dala 

balónky, a říkala, ţe je máme nafouknout. Nafoukli 

jsme je a ona nám ještě vyprávěla, co má kůň rád. 

Prozradila nám, ţe kůň má rád: jablka, mrkve, tvrdé 

pečivo, trávu, seno a nejvíc oves.  

Pak jsme soutěţili o ceny. Vţdycky řekla nějakou 

otázku, a my jsme na ni měli odpovědět. Kdo to řekl  

dobře, dostal cenu. Mohli jsme vyhrát: svítící přívěšek,  

reflexní vestu, pexeso, záloţku  a omalovánku.  Kaţdý 

dostal něco.  

Pak jsme se oblékli a šli jsme ven. Byl tam další 

policista (pán). Taky tam byli dva starokladrubští černí 

koně. (Starokladrubský kůň nemá nos rovný, ale má na 

něm malý výrustek.) Jmenovali se Eda a Ota.  

Začalo to tím, ţe koně chodili přes různé překáţky. 

Nejprve si Dominikova maminka od nás vzala balónky 

a přidělávala je na pet - lahve. Měli jsme s nimi dělat 

hluk a pak je házet po koních. I já jsem hodil a trefil 

policistu. Koně na lahve šlapali, ale vůbec se nelekli. 

Pak překračovali hadrového panáka. No a házeli  tam 

taky petardy a dýmovnice a zapalovali oheň atd.  

Stázka Hrušková 

Na konec jsme si je mohli hladit a krmit. Strašně 

slintali. Byli krásní.  

 

Prosincové akce 

V pátek 3.12. naši školu jiţ tradičně navštívil Mikuláš 

s čertem. Došlo na sliby, drobné dárky i druţinu 

malých čertíků a andílků.  

Ve čtvrtek 16.12.2010 - od 15,30 hodin proběhne v MŠ 

vánoční tvoření dětí s rodiči, spojené se zpíváním 

koled. 

V pondělí 20.12.2010 dopoledne pozvou ţáci ZŠ děti 

z MŠ na vánoční vystoupení. 

Od 16,30 hodin v naší nové tělocvičně předvedou 

vánoční vystoupení rodičům a všem, kteří budou mít 

zájem.  

V úterý 21.12.2010 se všichni zúčastní  výchovně 

vzdělávacího programu "Vánoce" . 

 

Čím žijeme v mateřské škole. 

 

Mladší děti – BERUŠKY 

Říjen 

Měsíc říjen se nesl ve znamení ovoce, zeleniny a plodin 

z pole – ve třídě vznikla výstava, ve které jsme si 

prohlíţeli obilí, kukuřici, slunečnici, jablíčka, hrušky, 

okurky a ještě mnoho dalšího. Většinu z toho jsme i 

omyli a ochutnávali, ale také pořádně prohlédli, 

ohmatali a přivoněli. Hostiny byly v říjnu asi to 

nejlepší, zvlášť kdyţ ji pro nás uspořádali Motýlci, 

starší děti. 

Na školku jsme si uţ zvykli a mohli konečně začít 

dovádět a občas zlobit. Ale paní učitelka nám 

vysvětlila, ţe naše ruce můţou dělat věci pěkné nebo 

ošklivé a my se podle toho buď smějeme nebo zlobíme. 

Vybrali jsme si, ţe se chceme spolu smát. 

Se staršími dětmi si uţíváme také spoustu legrace. 

Nacvičili si pro nás pohádku „Princeznička na bále“. 

Zpívali u toho písničky, tančili a král měl princezny 

nejmíň čtyři. Moc se nám to líbilo a po potlesku jsme 

se na jejich bál přidali. 

V říjnu také přišli paní fotografky a některé děti mají 

krásné fotky ve starobylém oblečení. Určitě tím 

potěšíme naše babičky, dědečky, tetičky, prostě 

všechny, které máme rádi. 

Listopad  

Listopad se pro Berušky stal měsícem, kdy jsme 

poznávali své tělo, pozorovali počasí a hráli si na 

správné chování na silnici. Tak třeba, kdy jste 

naposledy prozkoumali, kde vám vedou kosti, kde 

svaly a jak tluče srdíčko? Kromě toho nám paní 

učitelka s dřevěnými figurkami zahrála příběh o 

Pepíčkovi s bolavým zoubkem a uţ víme, ţe se pana 

doktora nemusíme bát. 

Na listopadových procházkách jsme den za dnem 

viděli, jak se mění příroda. Nejkrásnější byl první 

mrazík. Našli jsme lístky ozdobené jinovatkou a 

prohlédli si led tenký jako papír. Ukázali jsme si hřiště, 

kde si můţeme hrát. A abychom mohli přecházet 

silnici, seznámili jsme se s přechodem pro chodce, 

barvami na semaforu a pravou a levou stranou. 

Všechno nám to navíc vyprávěl příběh o Klukovi 

z počítače, který jsme si četli před spaním. 

Moc se nám líbilo loutkové divadlo o Princezně na 

hrášku. Smáli jsme se, aţ jsme se popadali za břicha. 

Loutky byly srandovní a na konec všechno dobře 

dopadlo a to my, děti, máme rády.                                                                    

                                                            Jitka Schejbalová 

 

Třída Motýlků (starší děti) 

Říjen 

Měsíc říjen byl věnovaný podzimu a všemu, co k němu 

patří. Začali jsme exkurzí do prodejny ovoce a 

zeleniny, kde děti mohly také pozorovat, jak se krouhá 

zelí a mohly také ochutnat. Ve třídě jsme uspořádali 

výstavku plodů, které děti nasbíraly v přírodě. 

Z doneseného ovoce a zeleniny byla další výstava. 

Ovoce a zeleninu děti zkoumaly hmatem, čichem, 

zrakem, ale nejvíc je bavily ochutnávky. Z ovoce děti 

připravily špízy: na párátka napichovaly kousky ovoce. 

Zeleninu vyuţily ke zdobení jednohubek: samy 

loupaly, krájely, mazaly rohlíky pomazánkovým 

máslem a zdobily nakrájenou zeleninou. Po ochutnávce 

jsme pozvali na hostinu děti ze třídy berušek. 

Děti měly i mnoho kulturních záţitků. Nejstarší 

děvčata vystoupila s krátkým programem na vítání dětí 

na obecním úřadě. Všechny děti baví hraní divadla, 

proto jsme si připravili dramatizaci pohádky 

„Princeznička na bále“, kterou děti zahrály dětem 

z mladšího oddělení. Malí diváci si mohli s herci 

zazpívat a zatančit. Anička Tučková si přinesla 

loutkové divadlo a pro všechny děti zahrála pohádku 

„Šípková Růţenka“.  

Děti rády malují temperovými barvami, proto jsme si 

zahráli na malíře. Ti, kteří se uţ v loňském roce učili 

míchat barvy na paletě, pracovali samostatně. Ostatní 



děti se společně učily, jak vznikají nové barvy. Všichni 

pak malovali barevný podzim a práci završili 

otiskováním listů. 

Obrázky nám zdobí chodbu v MŠ. 

A jestli nevíte, jak voní podzim, zeptejte se dětí. 

                                                     Milada Reinberková 

 

Jak trávíme čas ve Školní družině 
 

Září v ŠD  

V září jsme se ve školní druţině seznamovali s novými 

prostory. Uţívali jsme si pokojíčku s polštáři, prostorné 

tělocvičny i samostatné třídy ŠD.  

Tvořili jsme pravidla ŠD, aby nám bylo společně 

dobře. Poznávali jsme sebe i druhé. Prozrazovali jsme, 

co kdo má rád a oceňovali spoluţáky i dospělé.  

Sportovali jsme v tělocvičně i venku. Na školní zahradě 

jsme pozorovali ţivot ţab, mravenců i pavouků. 

Zkoumali jsme rokytenskou školu z různých úhlů. 

Zapisovali jsme vše, co nás napadne, kdyţ se řekne 

rokytenská škola. To bylo ale věcí. Ve skupinách jsme 

nastudovali rozmanité informace o historii školy. 

Jednotliví mluvčí týmu je prezentovali ostatním. 

Prohlíţeli jsme dobové fotografie školy i plánky. 

Porovnávali je se současností i našimi představami 

směřovanými do budoucnosti. Jak asi bude rokytenská 

škola vypadat za 100, 200 či 1 000 let? Fantazie nám 

pracovala na plné obrátky. Nestačili jsme se divit nad 

roztodivnými nápady. Zahráli jsme si na architekty a 

své vyslovené originální návrhy přenesli, zakreslili na 

papír.  

Pak se z nás stali detektivové. Pomocí bádání starých 

fotografií a rozhovorů se zaměstnanci školy jsme 

zjišťovali a pečlivě zapisovali, co se ve škole od roku 

1996 změnilo. 

Zamýšleli jsme se, kteří lidé jsou pro naši školu 

důleţití, kdo prostě do rokytenské školy patří, protoţe 

bez dobrých lidí není dobré školy. Pod šikovnýma 

rukama dětí vznikly zdařilé portréty zaměstnanců školy 

doplněné textem. 

Kdybyste měli moţnost, na co byste se zeptali 

zaměstnanců školy?  

Děti měly plno otázek. Vytvořily pro zaměstnance 

dotazníky „na tělo“. Všichni dospělí na všechny otázky 

odpověděli. Vše bylo zveřejněno na nástěnkách 

v prostorách školní chodby. Děti se zájmem zjišťovaly, 

zda se jim dařilo odpovědi dospělých předvídat. Jak 

dobře znají lidi ze školy.  

V kruhu přátelství jsme si při hře „Pavučinka“ 

prozrazovali, kdy je nám ve škole skvěle, veselo, no 

prostě fajn. Zveřejňujeme některé odpovědi ţáků. 

„Mně je vţdycky dobře, kdyţ jedu do školy, protoţe se 

do ní těším.“ 

„Líbí se mi, kdyţ je ve škole legrace, kdyţ se smějem i 

s učitelkou.“ 

„Je mi dobře, kdyţ maluju. Líbí se mi to.“ 

„Mám ráda prvouku.“ 

„Baví mě, kdyţ cvičíme v tělocvičně.“ 

„Baví mě, kdyţ si čteme.“ 

„Kdyţ se všem daří, kdyţ nám učení jde.“ 

„Kdyţ si hrajeme.“ 

„Těším se vţdycky, kdyţ jdu do druţiny, ţe si budu 

hrát.“ 

„Baví mě být ve druţině a i být se druţinou venku.“ 

„Nevím, čím to je, ale celá škola i druţina mě najednou 

baví. Fakt se do školy těším, je to tu fajn.“ 

Byl to zajímavý okamţik, neboť kaţdý z nás zjistil, ţe 

ve škole existují chvíle, které nás činí šťastnými. 
 

Říjen a listopad ve ŠD 

se nesl v cestovatelském duchu.   

Na začátku října se z nás stali detektivové. Za úkol 

jsme měli pátrat po listině, která v sobě ukrývá indicie 

o zemi, které se budeme věnovat. Pečlivě jsme 

prohledali celou třídu. Chvíli to trvalo – ale najednou 

slyším: „Hurá, máme to!“ Dychtivě jsme listinu 

rozbalili a naslouchali tomu, kdo předčítal. Indicie 

mluvily jasně – cestujeme do Egypta. 

Ve skupinách jsme nastudovali rozmanité informace o 

Egyptě. Jednotliví mluvčí skupin nám je poté 

prozradili. Na základě informací vznikl plakát o 

Egyptě. 

S nadšením jsme získávali různé zajímavosti o 

pyramidách – o jejich funkci, stáří, způsobu stavby,… 

Listovali jsme v moudrých knihách a encyklopediích, 

prohlíţeli si fotografie, které přinesly samy děti. 

Dokonce jsme kouzlu pyramid a sfingy propadli 

natolik, ţe se z nás samotných stali velcí stavitelé. 

Školní pískoviště se proměnilo v část egyptské 

pevniny, na níţ vyrostly úţasné pyramidy, sfingy a 

chrám z Údolí králů. 

Propadli jsme i kouzlu nejkrásnějšího obrázkového 

písma – hieroglyfům. Seznámili jsme se s egyptským 

boţstvem. Pronikli jsme do tajů mumifikace. 

Obdivovali jsme egyptské umění. Díky malbám jsme 

zjišťovali způsob ţivota lidu egyptského. Určovali jsme 

znaky egyptského malířství, pohrávali jsme si s ním.  

Egypt nám opravdu učaroval. I samy děti přinášely a 

představovaly zajímavé knihy, časopisy a hry o Egyptě, 

či přímo fotografie z této magické země. 

Díky Dandovi Kuchařovi – který přinesl časopis. A 

díky vědcům – kteří pečlivě prozkoumali hrobky 

z Údolí králů a provedli různé výzkumy – jsme se 

dozvěděli, kdo to byl Tutanchamon. Ve skupinách jsme 

o něm nastudovali zajímavosti. Například: kdo byli 

jeho rodiče, zda musel chodit do školy, zda měl rád 

tělocvik, jakého typu byla jeho postava, v kolika letech 

se ţenil nebo kdy a proč zemřel. A z nich pak postupně 

sloţili mozaiku jeho ţivota. 

Byli jsme zasvěceni do tajů egyptské kuchyně. 

Z nastudovaných informací vznikl plakát týkající se 

této tématiky. 

Díky mému zvláštnímu snu se k dětem dostal vzkaz 

z Egypta. Samozřejmě byl napsán písmem egyptským. 

To však pro nás, znalce hieroglyfů, nebyla překáţka! 

Po jeho přeloţení jsme se dozvěděli toto:                    

PŘIPRAVTE FARAONOVU HOSTINU. 

SUROVINY NAJDETE V LEDNICI. 

TUTANCHAMON 

Ihned po přečtení jsme podnikli razii na lednici. 

Nemohli jsme uvěřit vlastním očím, byla plná dobrot! 

Poté nastala chvíle omývání, krájení, loupání, míchání, 



aranţování,… Výsledek byl vydařený – ovocný a 

zeleninový salát a mísy ozdobené sýrem a ovocem.  

Hostina to byla pravá egyptská! A to jídlo, hmmmm! 

Bylo tak dobré, aţ se nám dělaly boule za ušima. 

Kuba Svědiroh měl pravdu, kdyţ mi říkal: „Teda paní 

učitelko, to je taková krása! Uţ nám tu jen chybí ty 

skoro nahatý egyptský tanečnice!“ 
 

Jedno listopadové odpoledne při sportování 

v tělocvičně jsme dostali za úkol najít něco, co do 

tělocvičny nepatří. Brzy byly objeveny v síti zaháknuté 

rukavice. Úkol zněl dostat rukavice z výšky tak, aby se 

nerozpojily. Jako správný tým jsme dali hlavy 

dohromady a úkol společně splnili.  

Rukavice v sobě skrývaly podivný text o neznámé 

zemi. Porozumění textu bylo obtíţné, neboť v něm 

občas chyběla slova. Posléze jsme se dozvěděli, ţe 

slova nechali zmizet tvorové typičtí pro tuto záhadnou 

zemi. S lidmi se prý moc nepřátelí, občas jim provádějí 

i drobné naschvály. Jestli si nyní myslíte na trolly, 

myslíte si správně.  

My jsme se však nevzdali. Rozdělili jsme se do tří 

skupin. Z prvňáčků se stali hledači. Předávali kartičky 

se slovy druhé skupině zapisovatelů, kteří je dle 

významu vkládali zpět do textu. Třetí skupina 

pracovala s atlasem. Poté, co se členové třetí skupiny 

od zapisovatelů dozvěděli, ţe se hledaná země jmenuje 

Švédsko, začali doplňovat jiţ získané informace o ty, 

které vyčetli z mapy. 

Nad informacemi jsme se zamýšleli. Například nad tím, 

proč je Švédsko povaţováno za zemi ekologicky 

čistou. Kladli jsme si otázku, zda i Čechy jsou zemí 

ekologicky čistou. Vyměňovali jsme si názory o tom, 

jak lidé ovlivňují přírodu, zamýšleli jsme se, co 

můţeme pro přírodu udělat třeba zrovna my, jakými 

činnostmi ve škole  prospíváme přírodě. 

Jindy jsme se dozvídali zajímavosti o ohroţených 

zvířatech ţijících ve Švédsku. Zároveň jsme si 

trénovali  sluchovou paměť . Informace o orlu skalním, 

které jsme slyšeli, jsme následně zpracovávali. Zaujaly 

nás rozměry dospělého jedince orla. Společnými silami 

jsme na papír zanesli rozpětí křídel i jeho výšku. 

Zanedlouho se nám pod rukama začala rodit kopie orla 

skalního ve skutečné velikosti. 

Neméně zajímavé byly informace o medvědu hnědém. 

Zjistili jsme, ţe při dodrţení základních pravidel není 

medvěd pro člověka tak nebezpečný, jak se na první 

pohled zdá. Překvapivé bylo i zjištění, ţe medvěd 

hnědý, orel skalní, vlk u nás v minulosti také ţili. 

Zamýšleli jsme se nad tím, proč se nyní u nás uţ 

nevyskytují. 

Stále nás zajímali ti záhadní tvorové. „Kdo to jsou ti 

trollové?“ 

Kaţdý z nás si je představoval trochu jinak. Zapátrali 

jsme ve švédské mytologii. Dozvěděli jsme se o  

způsobu jejich ţivota, o jejich povaze,  o jejich zjevu, 

či kde se s nimi můţeme potkat. A uţ se nás 

zmocňovala touha ztvárnit jejich podobiznu. 

Ve Švédsku se narodila známá spisovatelka literatury 

pro děti . Napsala například Děti z Bullerbynu, Pipi 

dlouhou punčochu. Tušíte správně – Astrid 

Lindgrenová. Zjistili jsme, ţe to byla silná ţena, která 

se dokázala vypořádat s nelehkým osudem. Vytvořili 

jsme o jejím ţivotě foto příběh. Pokud vás zajímá, 

přijďte se na něj do školy podívat.   

Ve školní druţině kromě fantazie a myšlení 

procvičujeme i své tělo. Kaţdá středa je zasvěcena 

sportovním činnostem. Při vhodném počasí trávíme 

hodně času venku při zájmových a sportovních 

aktivitách. Nyní vyuţíváme nových prostor tělocvičny. 

Snaţíme se, aby si kaţdé dítě našlo ve školní druţině 

„to svoje“. 

                                                           Jana Brousilová  

 

Ráda bych poděkovala všem příznivcům naší školy, 

kteří nám během tohoto školního roku poskytli finanční 

dar na pomůcky nebo dar v podobě krásného hracího 

domečku umístěného na školní zahradě či branek na 

dětskou kopanou, které čekají svým umístěním na jaro. 

Velmi si váţíme i sponzorství prostřednictvím sluţeb. 

Děti ve školní druţině mají odpočinkovou místnost 

vybavenou nově zdarma ušitým relaxačním polštářem a 

sedáky.Dětem v mateřské škole se prostředí zútulnilo 

nově povlečeným relaxačním koutem. Profesionální 

práce čalouníka byla opět poskytnuta zdarma. Poloţení 

i materiál „základové desky“ pod domeček nám téţ 

darovali rodiče dětí. Našli se i dobrovolníci, kteří 

opravili potřebné, pomohli se zajišťováním akcí, 

s dozorem nad dětmi. Je báječné, ţe jsou mezi námi 

lidé, za které mluví postoj vyjádřený činy. Je fajn 

vědět, ţe školu povaţují za svou. Ještě jednou díky.  
 

Do nového roku nám všem přeji, abychom se nebáli 

být sami sebou, měli se rádi a váţili si sami sebe. Pak 

máme vytvořeny všechny předpoklady, abychom 

zvládli ţít mezi ostatními a dokázali proţít radost a 

štěstí. Nechť se nám vytvořené představy o 

následujícím roce plní. 

                                                               Olga Brousilová 

 

 

 

 

 

Placená inzerce 

    
.                                                                                                            . 

 

SERVIS  PLYNOVÝCH   KOTLŮ 
 
 
 

Vít Centner 
 
 

  533 22  Býšť 150                   tel: 736 250 202 
 

  e-mail: vit.centner@seznam.cz  
 
.                                                                                                                                     
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     Dětský klub DRACI 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš klub se poprvé sešel 15.9.2010. Účast nebyla 

valná, ale i tak jsem nepropadala panice. Další schůzka 

byla uţ uspokojivá.  A proč jsme? Jsem jeden z mála 

rodičů co nemá čas trávit cestováním do velkoměst      

za zájmovou činností pro děti. To ten čas budu trávit 

jinak. A tak jsem zaloţila klub. Scházíme se kaţdou 

středu, cca v 16 hodin, podle toho co máme zrovna 

v plánu. Jednou jedeme na horolezeckou stěnu           

do H-centra, děti to moc baví a lepší se. Pak jdeme 

huntovat těla do tělocvičny ve škole, nebo se učíme 

s červeným kříţem jak zachránit ţivot a jinak pomoct 

raněným. A kdyţ jsme v klubovně tak dáváme zabrat 

mozkovým závitům díky morseovce, topografickým 

značkám a podobně. Sbírali jsme kaštany a ţaludy     

pro zvířátka na zimu a bylo nám slíbeno p. Komárkem 

od myslivců ţe nás vezmou sebou krmit zvířátka,       

uţ    se těšíme a moc.  Od 19.11. do 21.11. jsme měli 

víkenďák v duchu her „Kuky se vrací“ ve spolupráci  

Royal Rangers Jihlava. Byli jsme u rybníku Blaţkovec, 

děti si to uţily a to je důleţité.. 

Na jaře si chceme sjet nějakou tu říčku, samozřejmě ţe 

s profikama. Máme i webovky a tam se můţete 

dozvědět víc.  

   WWW.DRACI-ROKYTNO.WEBNODE.CZ. 

 

Vzhledem k tomu ţe se blíţí vánoce a nový rok tak 

všem i nám přeji krásné proţití svátků vánočních a 

v novém roce jen to nejlepší.  
                                                             Regina Shánělová  

                                                              vedoucí klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Lezecká stěna  

                                                                           v H-centru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váţení a milí přátelé, 

 

Neţ jsme se nadáli, uţ jsme zas o rok starší. 

Na dohled se přiblíţily vánoce, nejpoetičtější svátky 

v roce, svátky dětí, nadílek, narození Krista, Slunovratu 

a tak podobně. Ze všech stran uţ delší dobu, nám vlezlá 

reklama vnucuje, co máme koupit svým bliţním 

k potěše, bez čeho se nelze obejít, a dokonce kde na to 

máme vzít peníze (rychlé půjčky). 

Venku uţ začala zima v plné parádě. Jedna zpráva se 

mně dotkla daleko nejvíce. A to, ţe v Praze umrzlo 

v krátké době deset bezdomovců. 

V nejbohatším městě republiky s nejvyššími platy, v té 

zlaté Praze se sídlem vlády, Parlamentu, bank, bankéřů, 

podnikatelů a podnikavců se vším moţným. 

Přesto se nenašel nikdo, kdo by se o tyto lidi včas a 

přiměřeně postaral a zajistil jim podmínky pro důstojné 

a bezpečné přeţití nečasu. 

Pokládám si otázku: pro psy, kočky ano, pro lidské 

bytosti nejsou peníze? Holt pod svícnem bývá největší 

tma a ve stínu praţských paláců asi něco páchne. 

Sobectví, bezohlednost a všemocná ruka trhu kraluje. 

Sleduji a porovnávám dění na vesnici a ve městě a jsem 

rád, ţe slušnost, pokora a míra sounáleţitosti u nás ještě 

nevymizela. Lidé se zdraví a i při náhodném setkání 

potěší několika málo slovy. Nabízená pomoc je vţdy 

upřímná, bez postranních úmyslů. 

Jsem proto velice rád a váţím si toho, ţe tady 

v Rokytně bydlím – na vesnici. 

My starší, co se nám střídají neduhy, jak z partesu si od 

Jeţíška přejeme především zdraví a to ostatní uţ se 

dostaví samo, kdyţ tomu s naší malou pomocí 

přispějeme. Peníze sice potřebné jsou, ale přiměřenost 

je na místě. 

Důleţitá je i ta trocha rodinné pohody a pochopení pro 

vrtochy stáří a pak uţ nic nebrání tomu, abychom 

mohli důstojně dohrát tu naši poslední třetinu. 

Přeji Vám všem vánoční pohodu, radost z radosti těch 

nejmenších. Vţdyť nejkrásnější na světě je přece 

úsměv dítěte, tak se zpívá v jedné z moravských písní. 

Pokojné vánoce, v roce 2011 méně ouvej a více ach a 

ať se daří co nejlépe – přiměřeně okolnostem. 
     
                                                         František Zajíc 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.draci-rokytno.webnode.cz/


 

 

 

HC ROKYTNO 
 

     
 
       Letošní hokejovou sezonu jsme zahájili 7.11.         
v Třebechovicích výhrou nad Bílým Újezdem 5:4.    
Další zápas byl 17.11. kdy naším soupeřem byl místní 
tým Bleck a naše mužstvo prohrálo vysoko 13:6. 
V sobotu 27.11.následoval zápas se Skalkou a ten 
jsme  vyhráli 5:3. Následovat měl zápas 5.12. , ale byl 
přeložen na jiný termín.  
Nejbližší termín je 18.12.v 16.00 kdy sehrajeme utkání 
s týmem  Čadek.  Termíny dalších zápasů zatím 
nejsou známy. 
 
Dále bych Vás chtěl pozvat na 

 tradiční vánoční bruslení 
 

                                které se koná  

 

24.12.2010 od 9.00 do 10.30 hodin 
na zimním stadionu v Třebechovicích  
 
Doufám, že se opět zúčastníte v hojném počtu a pro ty, 
co nemají možnost se do Třebechovic sami 
dopravit,bude u hospody čekat obecní transit. 
Odjezd bude v 8.00. 
 
Na závěr bych Vám chtěl popřát hezké a klidné prožití 
Vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví v Novém roce. 
                                                                                                                                     
                                                         Leder Václav  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční prodej  kaprů 

           se bude konat na dvoře Hospody  

„U Pitrů“ dne 23.12.2010 od 10 hodin. 
Objednávky se přijímají do 21.12.2010 

v prodejně Jednoty a v hospodě U Pitrů. 

                                                     Václav Leder 
 

 

 

 

 

 

Plesová  sezóna 
       2011 
 
 
V roce  2011 se uskuteční v Rokytně 

    v  hospodě  „U Pitrů“  tyto plesy: 
 

14.1.2011 od 20 hodin Myslivecký ples 

18.2.2011 od 20 hodin Hasičský ples  
12.3.2011 od 20 hod   Maškarní ples 
13.3.2011 od 14 hod  Dětský maškarní ples 

 

 

              

 
 
     
 
 
 
 
  A   na   závěr  chceme                                                                    
      popřát  všem spoluobčanům    
      mnoho   zdraví, štěstí , 
      spokojenosti  a   lásky                                                                             
          v  nadcházejícím  roce 2011.   
                    
                                          Obecní úřad Rokytno    
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