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Ilustraci vytvořili žáci základní školy technikou MONOTIP 

                                                                                                                          



 

 

 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

 č. 5/2011 ze dne 2.11. 2011 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady    

 za poslední období.    

 

2,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

  „Rozpočtovou změnu č.5/2011 k 2.11. 2011“  

   Příjmy celkem: 87.000,- Kč    

   Výdaje celkem: 87.000,- Kč  

 

3, Obecní zastupitelstvo ruší  bod č.9 usnesení ze dne   

 17.6.2010 ( prodej pozemku č.240/14 v k.ú.     

 Bohumileč    panu M) a schvaluje prodej pozemku   

 č.240/14   v k.ú.   Bohumileč    panu B paní B, za      

 cenu 100,-  Kč/m2.  
Ţádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v pl.znění.  

 Vyvěšeno 31.5.2010          Sejmuto: 15.6.2010   

 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje geometrický plán, 

který dělí  pozemek parc.čísla 1076/3 v k.ú.  Rokytno  

(Drahoš)  a souhlasí se zveřejněním nabídky na prodej 

pozemků parc.čísel 1076/6,1076/7, 1076/8, 1076/9.     

      

5, Obecní zastupitelstvo:  

    a,    nedoporučuje zapracovat do nového územního 

plánu poţadavek dle   ţádosti firmy SOREAL s.r.o.   a 

zahrnout pozemky parcelních čísel  (PK) 440/1, 441/1, 

442, 443,   449/1, 449/2 , 453/1 v k.ú. Rokytno do 

územního plánu    jako logistické centrum. 

Pozemky parc.čísel 441/7, 441/8, 453/2(lesy), 515/4 

(cesta les),  dále pozemky parc. čísel  958,960/1,  960/3 

a pozemky   parc.  čísel vedených ve  zjednodušené 

evidenci (PK) 960/1, 960/2    vzhledem ke svému 

umístění  a   charakteru nemůţou být   navrţeny 

v územním plánu obce pro    podnikání ani jako 

skladovací.  Zůstanou nadále jako   neurbanizované 

území . 
 

    b, posoudilo poţadavky na pořízení ÚP Rokytno a 

rozhodlo jejich zapracování do nového ÚP dle   

 přílohy č.1 

 

6,   a, Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas 

se zápisem z dílčího přezkoumání  hospodaření   

 obce Rokytno  za     rok 2011 a to bez výhrad.   

       b,  Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas  se 

 zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření svazku 

obcí Rokytno - Chvojenec za rok  2011 a   to bez  

výhrad.   

 

7, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Zprávu o 

výsledku kontroly hospodaření Základní školy a    

 mateřské školy Rokytno, okres Pardubice a vyjadřuje 

souhlas roční účetní závěrkou   s výhradou. Nedostatky 

zjištěné  výše uvedenou kontrolou budou odstraněny do 

31.12.2011.   
    

8,   Obecní zastupitelstvo  schvaluje nákup ocelokolny 

na st.p.č 184 v k.ú. Rokytno za cenu , která   je  v 

 moţnostech rozpočtu obce tj. 400.000,- Kč 

 

9, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí návrh řešení 

křiţovatky u čp.4 .   
 

10,   Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí postup 

projednávání reinvestování úvěru od KB a.s. 

 

11, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření 

„Smlouvy  o zřízení věcného   břemene č.IV- 12- 2009 

500/VB/1“  na pozemky parcelních   čísel  366/11   

v k.ú.Bohumileč  pro  společnost  ČEZ  Distribuce,a.s. 

(přípojka nn ) 

 

12, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření 

„Smlouvy  o zřízení věcného   břemene č.IV- 12- 2003 

034/VB/2“  na pozemky parcelních   čísel  329/13 a 

439/15   v k.ú.Bohumileč  pro společnost  ČEZ  

Distribuce,a.s.  (přípojka nn ) 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno     

č. 6/2011 ze dne 14.12. 2011 

 
1, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočet  na rok 

2012: 

 A, Závazné ukazatele  Příjmy celkem: 9.109.600,- Kč      

                                     Výdaje celkem: 8.272.600,- Kč      

           Saldo hospodaření:                       837.000,- Kč 

           Financování:                   837.000,- Kč 

            Rozpis financování:    

            Splátka půjčky Č S -byty            190.000,- Kč 

            Splátka půjčky KB . kanalizace   647.000,- Kč 
 

B, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci 

 Základní škola a mateřská škola Rokytno,  

okres Pardubice                                           725.000  Kč 

C, Dotace pro  

    - HC Rokytno                                             35.000 Kč 

    - FC DIKO ČEMUS Rokytno                    10.000 Kč 

     -  Myslivecké sdruţení „Smrčiny“ Rokytno  15.000 Kč 

    -  SDH Rokytno                                          40.000 Kč 

    -  Draci Rokytno                                         10.000 Kč      

    -  Bowling Rokytno                                      5.000 Kč 

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje : 

       rozpočtový výhled na roky 2013 , 2014, 2015. 
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  „Rozpočtovou 

změnu č. 6/2011  k  14.12. 2011“  

     Příjmy celkem: 16.000,- Kč   

     Výdaje celkem:  16.000,- Kč   

Navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci 

ZŠ a MŠ Rokytno, okres Pardubice    o 102000  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 31.12.2011.  
 

4,  Obecní zastupitelstvo   schvaluje Směrnici o 

odepisování a  odpisový plán  dle přílohy . 
 

5,  Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí  

    Návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná  a  Návrh 

rozpočtu Svazku obcí Rokytno- Chvojenec  
 

 

  O  čem se jednalo 



6, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  zprávu 

finančního výboru a zprávu  kontrolního výboru a 

jednání rady 
 

7, Obecní zastupitelstvo   neschvaluje záměr  dělení  

pozemku parc.čísla 127/31 v k.ú.  Rokytno geom.  

plánem  (část  cesty dle návrhu)   pro budoucí prodej  

JRa MR     
 

8, Obecní zastupitelstvo    schvaluje  záměr  dělení  

pozemku parc.čísla 127/43 a 127/87  v   k.ú.   Rokytno     

geometrickým  plánem  (část  pozemku dle  návrhu)   

pro budoucí prodej  MH a HI. Geometrický plán hradí  

budoucí  nabyvatel.  Cena je stanovena   na 100  Kč/m2.  
 

9,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje   pro rok 2012 

poplatek za provoz systému shromaţďování,  sběru, 

přepravy,třídění,vyuţívání a odstraňování komunálního 

odpadu ve  výši   400,- Kč za jednoho poplatníka.   
 

10,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  pozemku 

parc.čísla 127/104 o výměře 152 m2   v k.ú.  Rokytno , 

který  vznikl   geometrickým  plánem  číslo 531-

70/2011 paní BK   Cena je stanovena   na 35,- Kč/m2.   
  Ţádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v pl.znění.  

 Vyvěšeno 28.11.2011          Sejmuto: 14.12.2011   
 

11,   Obecní zastupitelstvo  schvaluje záměr 

revitalizovat trávník na fotbalovém  hřišti v Rokytně. 

 

 

 

 

 

 

Příjmy                               v  Kč: 
 

Daňové příjmy                                                 6 286 400 

Nedaňové příjmy                                             1 309 600 

Kapitálové příjmy                                            1 000 000 

Přijaté dotace                                                      513 600 
     

 

PŘÍJMY CELKEM                             9 109 600 
 

Výdaje                           v   Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství                         340 000 

Silnice, chodníky                                                986 000        

Školství                                                               780 000  

Kultura,soc.péče,zájmová činnost                      204 000                                

Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj            3 147  600 

Oodvoz odpadů                                                  440 000 

Veřejná zeleň                                                      190 000 

Poţární ochrana                                                  157 000 

Úz.samospráva,zastupitelstvo,daně              2   028 000 

 

VÝDAJE CELKEM                              8 272 600 
 

 splátka půjček                                         837 000 

 

 CELKEM                                          9 109 600 
 
 
 

 
 

Poslední dobou stále častěji zjišťujeme dlouhodobé 
nepovolené skládky na veřejném prostranství (skládka 
stavebního materiálu, nepojízdné automobily atd.).  
     Připomínáme, že obec Rokytno má obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích. 
Součástí této vyhlášky je i poplatek za užívání 
veřejného prostranství. V článku 12 jsou stanoveny 
sazby  za různé užívání.  
 Je zde poplatek ve výši 10,- Kč/m

2
 a den např. 

- za umístění stavebního zařízení  
- za umístění skládky 
 
Touto cestou upozorňujeme, že Městská policie 
Sezemice bude provádět kontroly na dodržování této 
vyhlášky a zároveň bude uplatňován i výše uvedený 
poplatek. 
 
 

 
 
 

 

Odešli z našich řad 
             
Jiří Trnka                   Rokytno  
Věra Hejduková           Rokytno 
Mária  Píšová            Rokytno 
Vlasta Dítětová            Rokytno 
Josef Hlaváč                 Rokytno 
Jan Málek                 Rokytno   
Václav Kropáček        Rokytno 
Marie Husáková            Rokytno 
Jan Kopřiva                  Rokytno 
Bohumila Čapková      Rokytno 
 

                                      Vzpomínáme 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Narodily se  

     
 Ella Šimečková     Rokytno 
 Anna Knížková     Rokytno 

 
         Touto  cestou  jim  přejeme  hodně zdraví                                                         
                    a  štěstí  v jejich životě 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                          
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů  pro rok 2012 

je stanoven na  

                              400 Kč  za  poplatníka.  
  
 

 Poplatek je třeba zaplatit  do  31. 3. 2012  
 

     V případě, že nezaplatíte poplatek             

do 31.3.2012,   bude Vám vystaven  „Platební 

výměr“, ve kterém bude poplatek zvýšen.  

Poplatek lze zvýšit až na trojnásobek. 
 

 

 
Komunální odpad – popelnice jsou vyváženy 1 x za 

čtrnáct dnů – vždy v pondělí.  

Kontejnery s plastem jsou vyváženy každou středu. 

Papír je vyvážen každou druhou středu. 

Kontejnery se sklem se vyvážejí dle potřeby. 

 

U kontejnerů,  prosíme,   udržujte  pořádek,  

protože to je  vizitka chování občanů naší  obce. 
 

 
 
 

Harmonogram 

svozů   popeln ic   v  roce  201 2  
 

              svozovým   dnem    je    pondělí 
 

 

 

  měsíc          den 

  leden 9,   23 

  únor 6,   20 

  březen 5,   19 

  duben 2,   16,  30 

  květen 14,  28 

  červen 11,   25 

  červenec 9,  23 

  srpen 6,  20 

  září 3,  17 

  říjen 1,  15,  29 

  listopad 12,  26 

  prosinec 10,  24 

 
 

 

 

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. 2012. 
 

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 2.1.2012 do 31.3.2012 

 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně   

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 

 
 

Úřední hodiny obecního úřadu v Rokytně 
                     Telefon 466 989 128  

 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  

 

Obec Rokytno  má nové internetové stránky 

na adrese  www.rokytno.eu   
Stránky jsou pravidelně aktualizovány.   
Nová adresa pro zasílání pošty je urad@rokytno.eu 
 
Na nových internetových stránkách máme odkaz 
podnikatelé a firmy v obci.  V těchto místech umístíme 
firmám, sídlícím v  obci,  zdarma krátké představení 
jejich firmy a kontaktní údaje na firmu. Žádosti o 
zveřejnění firmy  na stránkách zašlete emailem na naši 
adresu, nebo nás osobně navštivte.  

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


 
 
      
 

V letošním roce se změnila vyhláška - snížila spotřebu 
na obyvatele a rok ze 40 m

3
 na 35 m

3
. Cenu za m

3 
 

jsme upravili podle skutečných nákladů letošního roku 
a ovlivnil ji především nárůst  spotřeby a ceny 
elektrické energie. Letošní rok byl pro určení ceny 
stočného důležitý, neboť je dokončena kanalizace 
v obou obcích. Od zahájení provozu  kanalizace a ČOV 
dotují ztrátu společně obce Rokytno a Chvojenec. 
Vybrané stočné musí pokrýt náklady provozu. 
Jakékoliv investiční akce jsou vždy hrazeny z rozpočtu 
obcí, případně dotací.  
 
Stočné pro rok 2012 se zvyšuje na 595,-- Kč za občana 
a rok a je platné pro všechny domácnosti v Rokytně i 
Chvojenci. Smlouvy u ostatních odběratelů se upravují 
v ceně za m

3 
. 

Částka 595,-- Kč je stanovena podle nové vyhlášky při 
průměrné spotřebě 35 m

3
 na osobu a rok a 17 Kč za 

m
3
. 

Pro dokreslení ceny stočného uvádíme cenu stočného 
u čistíren provozovaných firmou  Vodovody a 
kanalizace Pardubice, která je 42,40 Kč za m

3 
, což by 

při spotřebě 35 m
3 

na osobu činilo 1484,-- Kč na osobu 
a rok.

  

 
Vzhledem k úpravě ceny stočného v položce spotřeby 
musíme připravit dodatky ke smlouvám na odvádění 
odpadních vod. Dodatky smluv budou připraveny 
začátkem roku 2012. V obci Rokytno budou  rozneseny 
do schránek a prosíme o jejich podepsání a zpětné 
vrácení na obecní úřad. V obci Chvojenec budou 
připraveny k podpisu na obecním úřadě.  
Složenky ani výzvy na platbu v roce 2012 Vám zasílat 
nebudeme (zvyšovalo by to zbytečně náklady na 
provoz, které bychom Vám pak následně museli 
započíst do stočného).  
 
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 užívající 
jímku tlakové kanalizace.         
 
  Stočné ve výši 595 Kč na osobu je při roční 
splátce splatné do  30.  6.  2012.  
 
Připomínáme těm, kteří mají stočné na více splátek, 
aby nezapomínali tyto splátky včas platit. 
  
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) 
 

 
 
 
 

 
Informace k provozu 
 tlakové kanalizace. 

 
 

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

   

 

 

 

 
  

Změna cen vodného 
 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., oznamují,  

ţe od  1.1 2012 bude změna ceny vodného a stočného. 

Vodné: cena za 1m
3 
 činí 34,70 Kč       

Stočné: cena za 1m
3 
  činí  42,40 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. 

Aktuální informace o cenách vody pro rok 2012, o 

ziscích a o vývoji cen vody ve vašem regionu najdete 

na stránkách http://www.vodarenstvi.com/okres- 

pardubice/vodne--stocne.php 

                                                  VAK Pardubice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustraci vytvořili žáci základní školy 

 technikou MONOTIP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rok se pomalu blíží ke svému závěru a proto se Vám 
pokusím připomenout adventní odpoledne. Akce se 
konala 3. prosince již tradičně v sále hospody U Pitrů. 
Naším cílem bylo naladit Vánoční atmosféru a myslím, 
že se nám to podařilo. Lidí postupně přibývalo, nálada 
skvělá.   Možnosti k pobavení nejen dětí, ale i 
dospělých bylo poměrně dost. K hlavním mohu uvést 
výrobu vánočních svícnů a dekorací nejen na stůl        
pod velením Elišky Zajícové. Dále si děti mohly vyrobit 
zvonečky, vánoční přání nebo ozdobit perníčky.          
Po celou dobu akce bylo možné zakoupit dekorace       
k výrobě svícnů a věnců. Okolo třetí hodiny nám čertík 
v podání Lenky Novákové a její andílek psík Tedík 
předvedli úspěšné vystoupení.  Vrcholem celého 
odpoledne byl příchod Mikuláše, čertů a anděla. Podle 
reakce dětí musím uznat, že efekt strašení vyšel na 
jedničku. Nakonec však všechny děti slíbily poslušnost 
a tudíž byly obdarovány sladkostmi. 
Závěrem bych chtěla poděkovat Všem, kteří mají podíl 
na úspěšnosti celého odpoledne. 
 

Jana Zajícová 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Rokytno, 

okres Pardubice 
 

Střípky z naší školy 

Čím začít? Měsícem zářím. Mateřská škola se zaplnila 

36 dětmi, lavice v základní škole zaplnilo 47 ţáků – 

z toho 11 prvňáčků, byla naplněna i kapacita školní 

druţiny. Pustili jsme se do práce školní, ale i zájmové 

činnosti. Anglický jazyk navštěvuje 16 ţáků ze ZŠ a 

13 dětí z MŠ, krouţek francouzského jazyka 4 ţáci ze 

ZŠ. Hru na zobcovou flétnu 11 ţáků ze ZŠ a 9 dětí 

z MŠ. Taneční krouţek 8 ţáků, zumbu 11 ţáků, 

hudebně pohybový krouţek v MŠ 20dětí. Na 

náboţenství chodí 4 ţáci. Do zájmových krouţků, které 

neorganizuje naše škola dochází celkem 62 ţáků – 

někteří navštěvují i 2 krouţky. Z nich nejpočetněji je 

zastoupený fotbal, hasiči, skaut. Osm ţáků z naší školy 

není organizováno v ţádném zájmovém útvaru. 
 

Z činnosti školní družiny.V záři jsme se hlavně 

s prvňáčky seznamovali s prostory v ŠD. Tvořili jsme 

pravidla druţiny, aby nám v ní společně bylo dobře. 

Hráli jsme hry zaměřené na seznamování se 

s ostatními, poznávání sebe sama i 

druhých.Prozrazovali jsme, co pěkného, dobroduţného 

jsme o prázdninách zaţili a jaká zajímavá místa jsme 

navštívili. Své vyprávění jsme doplňovali „poklady“ 

z cest – ať jiţ to byly fotografie , pohledy, mušle, 

kamínky, turistické známky, ….Uţívali jsme si 

cestování na různá místa po světě i k lidem, kde 

ostatním bylo dobře. 

V září jsme také poznávali Rokytno. Dozvídali jsme se, 

jak a kdy Rokytno vzniklo. Dle čeho přišlo ke svému 

názvu. Zamýšleli jsme se a i výtvarně zpracovávali, jak 

asi vypadalo území Rokytna před mnoha a moha lety. 

Navštěvovali jsme a fotografovali důleţitá místa, 

budovy Rokytna, které jsme později pouţili na plakáty 

o Rokytně. Šli jsme na exkurzi Obecního úřadu 

Rokytna. Budovou nás provázel samotný pan starosta 

Josef Kubizňák. Zavedl nás do všech důleţitých 

místností úřadu. Vyprávěl nám zajímavosti o Rokytně a 

trpělivě odpovídal na naše všetečné otázky. Návštěvu 

jsme si opravdu uţili. 

Povídali jsme si o lidech, kteří jsou pro vesnici důleţití. 

Prozrazovali jsme, čím je pro nás Rokytno Rokytnem, 

co na něm máme rádi. 

Zkoumali jsme fotografické kroniky Rokytna. 

Zjišťovali jsme, jak se vesnice za 22 let změnila – a 

naopak, co v ní setrvává bez změny. Zaujala nás 

historie hospody u Pitrů. Fascinovalo nás, ţe je stále 

v jejích základech uloţena láhev s informacemi o 

stavbě. 



Se zájmem jsme bádali letecké snímky Rokytna. Bavilo 

nás nacházet školu, rybník, hřiště, či kde bylí např. 

Matěj Vrbata, nebo Davídek. 

Získali jsme informace o chráněné oblasti Rokytna – 

písečných přesypech. Dozvěděli jsme se, ţe se tam 

vyskytují suchomilné rostliny se zajímavými názvy – 

např.: paličkovec šedavý a čilimníkovec řezenský. 

Nejvíce nás však zaujal ţivočich, který v této oblasti 

ţije – mravkolev. 

Název ţivočicha v nás probouzel zvědavost. Hlavami 

se nám honily zvídavé otázky: Co to je? Jak vypadá? A 

proč se jmenuje zrovna mravkolev? 

Jedna z příhod Ferdy mravence nám trošku mravkolva 

osvětlila, ale naše zvědavé otázky stále přetrvávaly. Na 

konec jsme informace získali. Však jednoduché to 

nebylo. Ve skupinách hledači hledali slova, která 

doručovali zapisovateli. Zapisovatel slovy doplňoval 

neúplný text o mravkolvovi. Práce se nám dařila a za 

chvíli jsme se jiţ dozvídali odpovědi na naše otázky. 

Zaujalo nás pozorovat fotografie vývojových stádií 

mravkolva, které jsme pojmenovávali a řadili, jak jdou 

vývojově za sebou. Jedno odpoledne se školní 

pískoviště proměnilo v jamky larev mravkolvů 

připravených k lovu. Mohli jste si prohlédnout kusadla 

larvy mravkolva čnící v jamce a na okrajích jamky 

zatím nic netušící mravence. Někteří z nás si dokonce i 

vyzkoušeli na vlastní kůţi stát se mravencem a být 

loveni larvou mravkolva. Na rozdíl od opravdových 

mravenců jsme si při této aktivitě uţili legraci. 

 Studovali jsme historii rokytenské školy. Povídali jsme 

si o tom, jak probíhalo vyučování dříve a porovnávali 

jej se současností. Dokonce jsme zjistili, ţe byly i 

doby, kdy školní docházka nebyla povinná. Ve 

skupinách jsme se zamýšleli a tvořili plakáty s tématem 

– jak přesvědčit děti, aby kaţdý den chodily do školy, 

ačkoliv pro ně jejich školní docházka není povinná. 

V září jsme také v ŠD sportovali a hráli různé hry jak 

venku, tak i v tělocvičně. Pozorovali jsme ţivot 

v jezírku. Uţívali si lenošení v pokojíčku. Bylo nám 

dobře. 

V říjnu jsme se inspirovali Indiány. Napodobovali jsme 

jejich mrštnost a obratnost.Vymýšleli jsme dráhy, které 

jsme  díky pomoci kamarádů procházeli i se 

zavázanýma očima. Naučili  jsme se hru Na bizony. 

Mezi oblíbené patřil i indiánský fotbal. Poznávali jsme 

význam symbolů zvířat v ţivotě Indiánů. Následně 

jsme si vyrobili indiánské totemy se symboly  zvířat. 

Luštili jsme indiánské písmo, seznamovali se 

s kalendářem. Někteří si pro kamarády připravili i 

vlastní indiánské vzkazy. Moc nás bavilo vyrábění 

indiánských amuletů a šperků z kamínků a  korálků. Na 

konci měsíce jsme si vyzkoušeli výrobu tábornického 

chleba. Sice by měl poznat ţár ohně, ale protoţe nám 

ten den  počasí nepřálo, poradili jsme si i v naší 

druţinové kuchyni a celá třída pak krásně voněla. Říjen 

jsme si prostě uţili. 

V listopadu jsme ve ŠD bádali svět zaměstnání a 

řemesel. 

Kreslili jsme, jaké zaměstnání mají naši rodiče. 

Zjišťovali jsme zajímavosti týkající se jejich práce. 

Poté je prozrazovali ostatním.  

Zamýšleli jsme se a vyprávěli si, čím bychom chtěli být 

my sami. Jaká práce by pro nás byla ta nejlepší a proč.  

Jedno odpoledne jsme se stali kuchaři. V ŠD vznikly 2 

kuchařské týmy, které pod vedením vedoucího kuchaře 

dle daného receptu upekly vynikající pizzy. Velmi jsme 

si na nich pochutnali.  

Ve třídě to vonělo jako v opravdové pizzerii – to nás 

inspirovalo a hned druhý den se ŠD proměnila 

v Pizzerii U PIZZÁNKA – plakát i obrázky dobrot, 

které se tam podávají, si můţete prohlédnout na 

nástěnce v ŠD. 

Z ţáků se stali hosté, číšníci, kuchaři a majitel 

restaurace. Všichni se do svých rolí vţili velmi poctivě. 

Byl to opravdu pracovní koncert. Majitel restaurace, 

kuchař i číšníci byli uctiví, vstřícní, starostliví. Hosté 

slušní a převáţně spokojení. Velmi nás bavilo 

vyzkoušet si různé role. Díky tomu jsme si uvědomili, 

ţe být číšník či kuchař není jednoduché. Vnímali jsme 

zodpovědnost za svou práci, potřebu spolupráce celého 

týmu. Zkoušeli jsme, co se děje, kdyţ jeden člen 

skupiny nepracuje tak, jak má, jaké to má následky. 

Dramatizovali jsme řešení dané situace, mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem.  

Však naši druţinové restaurace se tento problém 

netýkal. Většina číšníku dostala ocenění od hostů za 

milý a vstřícný přístup.  

U jídla jsme ještě chvíli setrvali. Tentokrát se z nás stali 

tvůrci komiksů – na téma restaurace a návrháři obalů, 

titulů kuchařských knih. Pod šikovnýma rukama dětí 

vznikly pěkné práce, které zdobí druţinovou třídu. 

Dokonce Anička z první třídy vytvořila svoji vlastní 

kuchařku. 

Zpívali jsme písničku Ten umí to a ten zas tohle. 

V textu jsme vyhledávali profese, o kterých jsme si 

následně povídali.  

Jednou z profesí byl i architekt – s chutí jsme se vţili 

do tohoto zaměstnání a vytvářeli zajímavé návrhy i 

modely domů. Fantazii se meze nekladly a nás tvoření 

bavilo.  

Na základě prokázání naši obratnosti, rychlosti, odvahy 

a mrštnosti jsme získali indicie, které nás dovedly ke 

jménu Emil Holub. Na internetu jsme zjistili, ţe byl 

nejen lékař, kartograf, sběratel, ale i cestovatel. Ve 

skupinách jsme pracovali s informacemi, s mapou a 

tvořili plakáty o tomto cestovateli.  

I z nás se stali cestovatelé. Díky písničce o Africe jsme 

získali letenky a hurá, vzlétáme vstříc naší expedici.  

Naneštěstí jsme ztroskotali v pralese. To nás však 

neodradilo – překonali jsme vysokou horu, přešli přes 

úzkou lávku nad kaňonem, prošli opičím a sloním 

územím, přeţili bouři v pralese, pomohli raněnému 

kamarádovi a bezpečně dorazili do cíle – 

k domorodcům.  



K našemu štěstí nebyli lidoţraví, ale velmi přátelští. 

Proţili jsme s nimi báječná dobrodruţství – například 

jsme hráli jejich oblíbenou hru, zdokonalovali se 

v lovu, objevovali různé domorodé rytmy, studovali 

oblíbený nástroj domorodců - djembe. Na závěr jsme si 

s domorodci zatančili kolem jejich posvátného ohně.  

Domů jsme doletěli jiţ bezpečně. Vše, co jsme na 

cestách proţili, jsme zaznamenali do mapy 

charakterizující cesty našeho dobrodruţství. 

V listopadu jsme také v ŠD vyráběli stojánky na tuţky, 

uţívali si Děti dětem a s radostí sportovali v tělocvičně.  

Září v mateřské škole uteklo jako voda a byl tu říjen. 

Na školku jsme si i ti noví jiţ všichni zvykli a začali 

jsme poznávat nové věci. Většina dětí začala kaţdé 

pondělí navštěvovat hudebně pohybový krouţek. 

Celý měsíc se nesl v duchu ovoce a zeleniny. Poznávali 

jsme je hmatem, čichem a hlavně chutí. Ve třídě jsme 

si vytvořili malou výstavu ovoce a zeleniny. 

Povídali jsme si o tom, co roste na poli. Nejvíce nás 

bavilo hrát si se slunečnicovými semínky. Také jsme je 

ochutnali a vytvořili si z nich obrázky. Naučili jsme se 

písničku o traktoru a zahráli si na něj. Moc se nám 

líbilo vyrábění z brambor. Vytvořili jsme jeţky, 

pavouky, letadla a vystavili je v šatně, aby si je mohli 

prohlédnout i rodiče. 

Protoţe se začalo ochlazovat, začali jsme mnohem víc 

chodit na procházky. Učili jsme se chodit ve dvojicích 

po kraji silnice, přecházet silnici, obcházet kaluţe. Dá 

to hodně práce, ale my to určitě zvládneme. 

Starší děti ze třídy MOTÝLKŮ se v říjnu učily 

poznávat, pojmenovávat a třídit ovoce, zeleninu a polní 

plodiny. Procvičovaly svoje smysly. Bavilo je třídění 

ovoce podle uloţení semene. Znalosti si procvičovaly 

při vymýšlení a luštění hádanek, na pracovních listech. 

Povedla se výstava ovoce a zeleniny z plodů 

donesených dětmi. Děti krájely ovoce a zeleninu a 

připravovaly pohoštění. Lukáš donesl piškoty, které 

byly základem pro ovocné jednohubky. Ze zeleniny 

vznikl barevný talíř. Samozřejmě, ţe pohoštění bylo i 

pro kamarády ze třídy Berušek. Pro děti bylo  také 

zajímavé pozorovat, jak se krouhá zelí. Mohly 

obdivovat obří zelné hlávky a zváţit se na váze. Na 

cestu kaţdý dostal pěknou mandarinku. 

K podzimu patří také písničky a básničky. Některé si 

děti pamatovaly z loňského roku, další se naučily. 

Poznávaly stromy listnaté a jehličnaté, třídily plody 

stromů a keřů. Ve spojení s pozorováním přírody se učí 

chápat sled ročních období. 

Stále pracujeme na vytváření kamarádských vztahů 

mezi dětmi: děti se učí domlouvat při hrách, nabídnout 

druhému pomoc. Snaţí se hodnotit, co umí dobře, 

v čem se zlepšily, co nového se naučily. 

Listopad jsme začali Drakiádou. Z dalších aktivit děti 

nejvíce zaujaly činnosti spojené s poznáváním lidského 

těla, s velkým zájmem si prohlíţely kníţky zapůjčené 

z obecní knihovny. Dále se bavily při výrobě ovocných 

chlebíčků, při programu Plody podzimu a také při 

vyrábění vánočních ozdob, které budou zdobit okna 

mateřské školy. A tradičně u dětí mělo úspěch i 

divadelní představení. 

Co má společného prosinec pro ţáky ZŠ, ŠD a děti 

MŠ? 

Výrobu výzdoby školy, pečení cukroví, perníčků, 

přípravu vánočního vystoupení pro veřejnost, 

seznamování se zvyky, obyčeji, tradicemi. Dále pak 

kaţdodenní školní práce obohacená o návykové 

„bonbónky“ v podobně zajímavých skupinových prací, 

motivujících pracovních listů, zajímavých činností, 

práci na PC nebo promítání výukových materiálů, 

programů na plátno,atd..  

Ţáci mají moţnost vybírat si v školní ţákovské 

knihovně z nových knih – např. Myška a pohádková 

polívka, Nové Mikulášovy patálie, To nejzajímavější 

z české přírody, Pohádky o princeznách, Pohádky o 

písmenkách, Čeští panovníci byli také lidi atd. 

Ve školní jídelně jsme se zaměřili na pestrost školního 

jídelníčku a vyvrácení tvrzení, ţe to, co je zdravé, je 

nedobré. Začali jsme ţáky motivovat ke konzumaci 

zeleniny, ovoce a zdravých pomazánek, salátů. Na 

internetových stránkách zveřejňujeme recepty, které se 

setkaly s pozitivní odezvou u strávníků. Vzhledem 

k měnícím se normám daným vyhláškami a celkovému 

zdraţování energií i potravin jsme byli nuceni od ledna 

2012 zdraţit cenu obědů pro ţáky i děti z MŠ. Pro cizí 

strávníky vzhledem k úpravám stravného v průběhu 

roku 2011 se prozatím cena oběda nemění.  

Váţíme si, ţe navštěvujete naše internetové 

stránky.Občas se potýkáme s technickými problémy, 

neboť WEBNODE změnilo své nastavení atd. Přesto se 

snaţíme o průběţnou aktualizaci , aby stránky školy 

byly pro vás zdrojem informací i potěšení ze zachycené 

činnosti dětí, ţáků. Pro zajímavost uvádím údaje ze 

statistiky návštěvnosti. Počet návštěv v měsíci říjnu – 

1028, v listopadu 1030 návštěvníků.Pravidelně naše 

stránky sledují – moţná rodák, rodačka nebo příbuzní – 

z USA, z Ruské federativní republiky.V prosinci 

nahlíţeli do naší školy prostřednictvím stránek i 

z Korey. Škoda jen, ţe nemůţeme být přes internet ve 

spojení s naší adoptivní dívkou Oumou Hawa Ly 

z Afriky, z Guineji, kterou ročně podporujeme 6000,-

Kč, aby mohla získat základní vzdělání, školní 

oblečení.Touto cestou chci poděkovat všem, kteří 

přispěli jakoukoliv částkou.  

Chtěla bych poděkovat všem přátelům naší školy za 

podporu ve formě provedené práce, sluţby, zakoupení 

nebo poskytnutí financí na získání pro děti, ţáky 

potřebných věcí. Za všechny jmenuji rodinu Blaţkovu, 

která po dobu delší neţ 10 let naděluje našim dětem, 

ţákům dárečky pod vánoční stromeček. Váţím si 

energie a času, které paní Brutarová věnovala ušití 17 

šatečků pro panenky . Nejen , ţe budou panenky v MŠ 

„kočky“ , ale holčičky i chlapci si procvičí jemnou 

motoriku , zapínáním patentků, budou vnímat 

estetičnost oblečků. Veřejně ji děkuji, protoţe není tak 

časté , aby člověk, který naši MŠ nepotřebuje , ani do 



budoucna potřebovat nebude , dokázal svým úsilím 

rozzářit oči našich malých maminek a tatínků. Váţíme 

si všech, kteří vnímají naše potřeby a pomáhají.  

K navození vánoční atmosféry vyuţiji básničky ţáků 4. 

a 5. ročníku. 

Vánoce 

Daniel Kuchař 
 

Vánoce jsou bezva svátky 

s koledy a cukrovátky. 

Vánoce jsou prostě skvělý. 

Na lustru nám visí jmelí. 
 

Koledy si zpíváme 

a na dárky čekáme. 

Aţ zvoneček zacinká, 

přijde moje maminka. 
 

Otevře mi do pokoje, 

vidím dárky a hle, to je moje. 

Vánoce mám prostě rád. 

Jéţa je můj kamarád. 
 

Vánoce 

Adam Rychlý 
 

Vánoce jsou prima svátky, 

dostáváme super dárky. 

Zvonečky nám zazvoní, 

cukroví nám zavoní. 
 

Dárečky si rozbalíme, 

štěstí ani netajíme. 

Trávíme čas s rodinou, 

Neţ ty svátky pominou. 
 

Vánoce s Blaženou 

Eliška Suchánková 
 

O Vánocích dostáváme dárky 

a nejíme ţádné tenké párky. 

Dáme si salát a rybu smaţenou. 

Vánoce slavíme se sestrou Blaţenou. 
 

Klidné Vánoce 

Jaroslav Čáslavský 
 

Vánoce jsou hezké svátky. 

Nejsou pěkné, kdyţ jsou hádky. 
 

Jak mám najít trochu klidu, 

kdyţ ulice jsou plné lidu. 
 

Maminčino cukroví 

dům nám hezky provoní. 
 

Bramborový salát vţdycky máme, 

ani trochu nenecháme. 

 

V příspěvku jsem vyuţila podklady pí. učitelek 

Milady Reinberkové, Alice Trojanové, Jany 

Brousilové , Jitky Schejbalové.  
 
 
 
 

 

Všem lidem dobré vůle přeji zdraví, po celý rok 

blízkost  toho,  kdo  je  má  rád  a  kdo je přijímá 

se všemi lidskými slabůstkami.     
                                                     Olga Brousilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vţdy koncem roku je zvykem poohlédnout se za 

výčtem úspěchů a neúspěchů. Uţ naším velkým 

úspěchem je,  ţe se scházíme v tak hojném počtu.        

S dětmi jsme plnili ve Dřítči, „Odznaky odbornosti". 

Průběţně jsme jezdili na závody Pardubické ligy 

mládeţe. S nejmladšími jsme se zúčastnili ,,Setkání 

přípravek" v Břehách u Přelouče.  Na začátku prázdnin 

jsme opět spali na hřišti pod širákem.    Naše výsledky 

v soutěţích jsou vţdy dobré,  nejsme první,  ale ani 

poslední.  Pro naše nejmladší máme jiţ prapor a naši 

starší hasiči si ho vytvoří do začátku soutěţí.   V roce 

2012 se pro nás nic nemění,   jen se domnívám,  ţe děti 

mají větší touhu závodit a vyhrát.  Jsou opravdu dobrá 

parta,  starší pomáhají mladším,  jsou k sobě ohleduplní 

a toho si váţím.  Plán závodů pro příští rok ještě 

nemáme,  ale o letních prázdninách pro děti chystám 

tábor, ( ubytování máme zamluveno  ve Světlé nad 

Sázavou v rekreačním zařízení Radost v termínu od 

28.7. do  4.8.2012)   a pevně věřím,  ţe nás pojede plno 

a ţe si ho uţijem.  Na jaře bych opět ráda navštívila 

chatu ve Špindlerově Mlýně,  ale to podle rozpisu 

závodů.  Kdo na chatě byl,  jistě ví,  ţe víkend byl 

vydařen.         

Za velkou pomoc bych ráda poděkovala Karlu 

Kučerovi z Bukoviny, který mně moc pomáhá, 

dobrovolným hasičům naší obce, obecnímu úřadu a 

rodičům.  

V roce 2012 Vám všem přeji hlavně zdraví,  to je to 

nejdůleţitější a dětem pevnou vůli věnovat se hasičině. 
                                                                          Petra Vrbatová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   
  

    Vánoční vzpomínání. 

V květnu roku 1945 skončila druhá světová válka. 

Tehdy mi bylo šest let. Svět byl natěšený na nový 

ţivot. Přátelé i rodiče se přestali bát gestapa a Němců. 

Byla tu euforie z osvobození. V tomto roce, který byl i 

úrodný a raný bylo co jíst nejen na vesnicích, ale i ve 

městech. Všude vládla dosud skromnost,  co by 

důsledek válečných omezení. V nás mladších 

převládají vzpomínky na obecnou školu, konkrétně 

v Borku. Později na měšťanku v Sezemicích. 

Pan řídící učitel Karel Vosáhlo nás učil osobitým 

způsobem poznávat přírodu a dění kolem nás. Sám byl 

velice talentovaný kreslíř a malíř a jeho kresby na 

tabuli, to bylo něco nezapomenutelného. Měl rád 

přírodu a to se odráţelo i v těch kresbách i krasopisu. 

Kdyţ počasí dovolilo, byli jsme venku bez ohledu na 

osnovy ( byly-li nějaké ).  Kolektivním sběrem ţaludů 

a lesních semen jsme si vydělali na tuţky, sešity a 

čtvrtky na kreslení na celý rok. 

A ten báječný podzim venku a v lese, na to se nedá 

zapomenout. Přitom jsme se učili, jak se co jmenuje, 

rostliny a stromy především. Květiny jsme měli ve 

skleničkách po francovce, opatřené jmenovkami, stály 

v oknech na očích. Odtud nejspíše pochází má 

podvědomá záliba o botaniku. 

Čím více se blíţila zima a s ní i vánoce, tím bylo víc i 

těšení. Začalo to vlastně o dušičkách. Svíčky na 

hrobech a jejich výzdoba, vše se připravovalo doma, 

první předvánoční vůně jehličí… Asi za měsíc poté 

Mikuláš a čerti. Předtím Barborka a punčochu za 

oknem. Těchto několik ořechů, kříţal a jablek a trocha 

uhlí, potěšilo víc, neţ cokoli jiného. Sem tam i pár 

bonbonů. To uţ byly Vánoce takřka za dveřmi. Týden 

před nimi se ve stodole objevil vánoční smrček. 

To uţ jsme do fondánových papírků balili půl kostky 

cukru jako bonbony a rovnali do krabice od bot. 

Vánoční kolekce tehdy ještě nebyly. Lepily se i řetězy 

z barevných papírků na ozdobu stromku. 

Doma jsme měli pec na chleba, tak i vánoční koláče a 

vánočky se pekly v ní. A to byla nesrovnatelná chuť, 

zvláště pak u vánoček a ty nebyly takové prťky, jako 

dnešní. Co do velikosti více neţ čtyřnásobné. Sice bez 

mandlí, ale s ořechy a s rozinkami ( ty byly  od tet 

z Hradce ).  I na cukroví došlo. Toho byly jen dva 

druhy – pracičky (spíše pracky) a vykrajované sklenicí 

od hořčice. Velice oblíbené byly makové buchtičky 

z koláčového těsta máčené v syrobu a obalované ve 

strouhance z perníku. Štědrovečerní tabule byla trochu 

jiná. Současně populární kapr nebyl tak obvyklý. 

Nahradily ho spolehlivě vepřové řízky a brambor. 

Zabíjačky se konávaly nedlouho před vánocemi. 

Jako další chod bylo cukroví a čaj s rumem či punčem. 

Pro děti Tabu, ale  stejně jsme tajně předem chutnali. 

Nenadchlo to. Po večeři se rozsvěcel ozdobený lépe 

ustrojený vánoční stromeček. Jak uţ jsem předeslal, 

zdobený především červenými panenskými jablíčky. 

Byla krásně růţová i na řezu. Balené „bonbony“ a 

několik málo skleněných ozdob, tak asi deset. A potom 

osmi barevnými svíčkami v kovových nastavitelných 

skřipcích. Dokonce i balíček prskavek byl k mání. 

Přišel i Jeţíšek, ale ten byl skromný a hlavně byl 

uţitečný. Barevné pastelky, krabice kostek s obrázky, 

blok na kreslení. „Šlajfky“, to uţ byla prémie, 

obstaraná staršími sourozenci. Jinak ponoţky a palčáky 

hrály obvyklý prim. Na Boţí hod se šlo do  kostela do 

Dřítče pěšky polní cestou. Vánoční výzdoba kostela, 

spolu s betlémem, uchvátila nejednu dětskou duši. A i 

přes skromnost, snad i chudobu tehdejších vánoc na ně 

dnes vzpomínáme s náboţnou úctou. 

Jak šel čas, stávaly se tyto svátky bohatšími i 

okázalejšími, ale ty prvně poctivově vnímané jsou 

posvátné. Bude to asi tím, ţe jsme od té doby desetkrát 

starší, a čas dětských vánoc se nevrátí. Tak dělejme 

radost těm nejmenším a těšme se z jejich rozzářených 

očí. Vţdyť štěstí je to jediné, co můţeme rozdávat, aniţ 

to sami máme a dávat je stále komu. 

Přeji všem spokojené vánoce i s tou trochou vzpomínek 

na mládí. 

                                               František Zajíc 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Především Klub důchodců je součástí Svazu důchodců  

České republiky pardubického kraje (o.s.). Počet jeho 

platících členů je okolo 35. Scházíme se asi 3x do roka 

na členských schůzích. Jejich účelem je setkávání se a  

seznamování se s novinkami v seniorském hnutí 

v České republice. Na rozdíl od městských důchodců 

na vesnici ţádný z nás netrpí dlouhou chvílí. Oč méně 

jsou dostupné městské moţnosti návštěvy kin, divadel 

a jiných aktivit, o to více trávíme čas venku v přírodě a 

především a to je hlavní- zadarmo. A zároveň spolu 

s obecním úřadem se daří uskutečnit alespoň jeden 

zájezd po naší vlasti. I kdyţ je stále  obtíţnější vybrat 

kam. Je stále nepřeberná nabídka soukromých 

cestovek. A  naplnit celý autobus není snadné. 

Vyzývám proto ostatní seniory, bez ohledu na členství, 

aby se účastnili našich zájezdů. Jakékoli náměty 

k tomuto tématu jsou vítány a budou zohledněny.  

Vţdyť máme tu nejhezčí zemi na světě a je stále na co 

nového se dívat. Při organizaci zájezdů se snaţíme 

uplatňovat i to, ţe ne kaţdý zvládne náročné podmínky, 

holt uţ nám není dvacet ani dvacet pět. Snaţíme se 

naplňovat hlavní myšlenku SDČR : Důchodci 

důchodcům, aby nikdo nebyl sám. 

Tak neváhejte a přijďte mezi nás na schůze i                

na zájezdy.   Budete vítáni.   
                                                    František Zajíc 

 

 



 

 

HC ROKYTNO 
 

     
Sezona 2011/12  
 
Místo zápasů - Zimní stadion Třebechovice pod Orebem   

 
 

ne 23.10.2011  v 10.30    ROKYTNO - STREET  6 : 3   
ne 30.10.2011  v 16.30    ROKYTNO - ČADEK    3 : 3  
ne. 6.11. 2011  v 16,30    ROKYTNO - OREL      5 : 1  
so.19.11. 2011 v 16,30    SKALKA - ROKYTNO   1 : 3  
so.26.11. 2011 v 19,30    BLACK – ROKYTNO  odloženo 
ne. 4.12. 2011  v 16,30    STREET - ROKYTNO   5 : 10  
so.10.12. 2011 v 19,30    ČADEK – ROKYTNO     7 : 5 
so.17.12. 2011 v 10,30    ROKYTNO – OREL odloženo 
         
 HC Rokytno soupiska 

 
KROPÁČEK MICHAL, PAVLÍČEK JIŘÍ, NECHVÍLE   
MAREK, HUBÁČEK   KAREL, PŮLPÁN   LIBOR, NECHVÍLE   
PETR, SOKOL   MICHAL, VRBATA   JAN, ŠEJBA   MARTIN, 
RÁLIŠ   VÁCLAV, LEDER   ALEŠ, JIROUT   LEOŠ, ČERNÝ   
MARTIN, ZELINKA   ANDREJ, SIGMUND   BEDŘICH, 
PŮLPÁN   ALEŠ, VOSYKA   MILAN, DUBOVČÍ   MILAN, 
VANÍČEK   MARTIN, ŠEJBA   JIŘÍ, TURČÁNY   JAN, 
KOĎOUSEK MILAN, SLAVÍK JOSEF, KROPÁČEK   
VÁCLAV , FEIGL MARTIN 

 
 

V neděli 23.10.2011 v 10,30 začala hokejová sezona prvním 
zápasem. Soupeřem našich hráčů byl nováček soutěže, který 
se jmenuje STREET. Hrálo se v rychlém tempu a zápas se 
divákům musel líbit, neboť utkání přineslo spoustu šancí, 
které naši borci během první třetiny nedokázali využít. Ve 
druhé třetině už jsme nabídnuté šance využiI a utkání 
nakonec vyhráli 6:3. 
VÝSLEDEK-6:3 (0:0,2:1,4:2) 
BRANKY-Šejba Hubáček), Zelinka(Slavík), Černý(Slavík), 
Hubáček(Šejba M.),Hubáček(Šejba M.),Vosyka 
 

V neděli 30.10.2011 jsme v Třebechovicích odehráli náš 
druhý zápas.  Soupeřem nám byl tým ČADEK.  Jednalo se o 
velmi zdatného soupeře a tak byl k vidění velmi rychlý, 
pohledný a vyrovnaný zápas se spoustou osobních soubojů. 
 K atraktivitě zápasu určitě pomohla i docela veliká účast 
rokytenských fanoušků, kterým bych chtěl tímto poděkovat. 
 Zápas nakonec skončil, dle mého názoru, 
 spravedlivou dělbou bodů 3:3. 
 STAV UTKÁNÍ:3-3 
 BRANKY: Nechvíle P.(Nechvíle M), Půlpán L.(Sokol), Šejba 
J.(Půlpán L.) 
 
 

V neděli 6.11. jsme odehráli další zápas v Třebechovicích. 
Soupeřem nám byl OREL. Tentokrát utkání moc hokejové 
krásy nepřineslo.  V první třetině se nám podařilo vstřelit jen 
jednu branku a další naše šance zůstaly nevyužity.  Soupeř si 
také nějaké šance vypracoval, ale žádnou nedokázal využít 
ve svůj prospěch.  Zápas nakonec skončil 5:1 v náš 
prospěch,  kdy v druhé a zejména ve třetí třetině jsme byli 
lepší než náš soupeř. 
Výsledek-  ROKYTNO - OREL  5:1  po třetinách   (1:0, 2:1, 
2:0) 
Branky:  Hubáček (Šejba J),  Koďousek,  Vrbata (Feigl),  
Ráliš (Koďousek),  Půlpán L  (Sokol)  
 
 

 
 
 

 
 
 

V sobotu 19.11.jsme odehráli další zápas. Soupeřem nám 
byla SKALKA.  Hrál se pohledný a rychlý hokej.  Naši hráči 
 hned po začátku utkání neproměnili dvě velké šance. Potom 
se hra vyrovnala, ale brankáři obou mužstev zabránili, aby    
v první třetině padl gól. Krátce po zahájení druhé třetiny jsme 
v rychlém sledu obdrželi dvě branky a  skóre do konce druhé 
třetiny zůstalo nezměněno. Ve třetí třetině soupeř využil 
přesilovou hru a vedl 3:0.   V   samém závěru utkání se nám 
podařilo vstřelit jedinou naši branku. 
 Zápas:  ROKYTNO-SKALKA-  1:3   Šejba J.(Turčány) 
(0:0,0:2,1:1) 
 
 

 Zápas který se měl odehrát v sobotu 26.11.byl zrušen a 
bude odehrán v náhradním termínu.   
 

V neděli 4.12. jsme odehráli další hokejový zápas                   
v Třebechovicích. Naším soupeřem byl STREET MAX.        
Od prvních minut utkání jsme měli převahu a spoustu šancí, 
které nám brankář soupeře celkem úspěšně likvidoval. Přesto 
se nám v první třetině podařilo vstřelit čtyři góly. Bohužel 
jsme po vlastních chybách tři góly také inkasovali. Druhá 
třetina se už odehrávala zcela jasně v náš prospěch a nám 
se podařilo vstřelit další čtyři góly. Třetí třetina se dohrávala 
spíše z povinnosti, protože o výsledku bylo prakticky 
rozhodnuto a jen díky výkonu soupeřova brankáře nebyl 
rozdíl ve skóre ještě větší. 
ROKYTNO - STREET MAX - 10:5 (4:3,4:1,2:1) 
BRANKY - Turčány(Koďousek), Turčány(Koďousek), 
Koďousek(Vosyka), Šejba J(Slavík), PůlpánL.(Leder), 
Nechvíle P.(Černý), Slavík(Sokol), Slavík(Šejba J.), 
Turčány(Ráliš),Turčány(Černý)  

 

V sobotu jsme odehráli poslední utkání v tomto roce,protože 
zápas který jsme měli odehrát 17.12. byl odložen. O termínu 
obou odložených zápasů Vás budu informovat.  

 

Hokej 10.12.2011. Naším soupeřem byl ČADEK. První zápas 
s tímto soupeřem skončil remízou a tak se dal očekávat opět 
vyrovnaný zápas. Hokej se hrál s velkým nasazením na obou 
stranách a první třetina skončila nerozhodně 2:2. Ve druhé 
třetině se našemu soupeři povedlo vstřelit tři branky a protože 
mi jsme skórovali jenom jednou šel soupeř do třetí třetiny s 
dvou gólovým náskokem 5:3. Třetí třetinu jsme soupeře 
přehrávali a podařilo se nám dvěma brankami zápas 
vyrovnat. Už to zase vypadalo na dělbu bodů, ale soupeř 
nám tři minuty před koncem zápasu dal branku na 6:5. Ještě 
jsme se pokusili o hru bez brankáře, ale bohužel jsme 
inkasovali a zápas prohráli 7:5 
VÝSLEDEK - ROKYTNO - ČADEK -5:7 (2:2,1:3.2:2) 
GÓLY :Sokol(Šejba J), Feigl(Šejba J.), Feigl(Sokol), Šejba 
J.(Turčány), Černý(Hubáček) 
 
 
Dále bych Vás chtěl pozvat na 

 
 
 

tradiční vánoční bruslení, 
 

které se koná 
 

24.12.2011 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 tranzit. 
Odjezd bude v 8.15. hodin. 
 

Na závěr bych Vám chtěl popřát hezké a klidné prožití 
vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví v novém roce. 
                                                                                                                                     
                                                         Leder Václav  

 

 

 

 

 

 

http://www.rokytno.eu/HC%20Rokytno%2030.10.


 

 

 
 

V těchto dnech nám Obecní knihovna Býšť 
zapůjčila dva soubory nových knih. 
Pro děti : 
Václav Chaloupka – Méďové – knížka, která 
vznikla jako literární podoba kouzelného 
večerníčku 
Lenka Lanczová – Nebe plné hvězd 
Věra Řeháčková - Věrka, dcera za všechny drobné                                                     
 

Pro dospělé 
Felix Krumlowský – Legendy a pověst z Čech a 
Moravy 
Janef Evansvich – Lovkyně zločinců 
Jan  Šmíd – Já a můj kůň 
Karin Pavlosková – Mořeplavecká odysea 
 

Tak to byl jen zlomek toho, co přibylo do našeho 
knižního fondu. 
Každoročně kupujeme i několik nových kniha  a 
čtenáři mají také k dispozici 6 titulů časopisů    
(Praktická žena,   ABC,   Instinkt ,    Zahrádkář, 
100 + 1 , Senior revue )  
  Přijďte si vybrat. 
 

Knihovna je otevřená každé úterý  od 15 do 18 
hodin   
 
Na závěr přeji Vám všem veselé Vánoce , zdraví 
a spokojenost v roce 2012. 
                                                        Olga Trojanová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tradiční prodej  kaprů 
 
           se bude konat na dvoře Hospody  

„U Pitrů“ dne 23.12.2011 od 10 hodin.     
 

                                                 Václav Leder 
 

 

 

      Tříkrálová  sbírka 

 
Oblastní charita Pardubice, středisko Holice,  
pořádá Tříkrálovou sbírku. Sbírka se bude 
konat i v naší obci ve dnech  2.1. – 8.1. 2012.  

 

 

Plesová  sezóna 
       2012 
 
 

V roce  2012 se uskuteční v Rokytně 
    v  hospodě  „U Pitrů“  tyto plesy: 
 

27.1.2012      Myslivecký ples 
24.2.2012      Hasičský ples  
17.3.2012      Maškarní ples 
18.3.2012          Dětský maškarní ples 

 
 
     
 
 
 
  A   na   závěr  chceme                                                                    
      popřát  všem spoluobčanům    
      klidné vánoční svátky,  
      samé dobré zprávy , 
      pevné zdraví a hodně  štěstí , 
                v  nadcházejícím  roce 2012.   
                    
                                          Obecní úřad Rokytno    
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