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Vánoční čas
Přejeme všem občanům příjemné,
pohodové
prožití
svátků
vánočních, v kruhu blízkých a
přátel a mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v novém roce 2011.
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Jaroslav BLAŢEK
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2 Z radnice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
zdá se to jenom mně, že čas utíká
stále rychleji. Ani jsme se nenadáli a
jsou tu poslední dny roku. Možná si
v tom předvánočním shonu najdete
chviličku, abyste se zamysleli nad
tím, co Vám přinesl, co se Vám
podařilo nebo naopak nepodařilo
udělat.
I když byl tento rok po většinu
ročních období rokem pošmourným,
sluníčka jsme si moc neužili, zato
vody bylo dostatek, jistě i Vám
přinesl více pozitivního. K dobré
náladě určitě přispělo mnoho
zdařilých akcí našich společenských
i sportovních organizací. Nechci je
zde vyjmenovávat, protože bych
mohla na některou zapomenout.
Jistě si je sami připomenete, až
budete prohlížet své fotografie. Proto
bych chtěla zde poděkovat všem,
kteří se podílejí na jejich přípravě a
organizaci, kteří reprezentují naši
obec. Mnozí z Vás využili kursy naší
Komunitní školy k rozšíření svých
znalostí a zručností. Vy ostatní se
stále můžete zapojit.
Před nedávnem naši hasiči přebírali
plně vybavené zásahové vozidlo
IVECO. Zajisté bude vzorně
reprezentovat naše hasiče i obec, ale
poslouží i tam, kde toho bude
potřeba. I když bych jim přála, aby
těch zásahů měli co nejméně. Jak jste
sami zaznamenali, tento sváteční čas
nám poněkud zkazila zpráva o
požáru ve Šluknovském výběžku, při
němž přišly o všechno dvě rodiny. Je
mezi nimi i rodina našeho bývalého
občana Víta Chaloupky. Věřím, že
Vás tato tragedie nenechá chladnými
a podle svých možností přispějete i
Vy do naší sbírky.
Radostné a spokojené vánoční svátky
v kruhu svých blízkých a přátel,
pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů
v pracovním i osobním životě Vám
jménem celého zastupitelstva přeje
Věra Václavková

Nejbliţší termíny konání zasedání zastupitelstva městyse:
18.února
22. dubna

–
-

kancelář úřadu městyse
kancelář úřadu městyse

Rok 2011 – rok významných výročí v obci
Mnozí z Vás jistě víte, ţe rok 2011 je v naší obci rokem tří
významných výročí:
70 let kopané
125 let Sboru dobrovolných hasičů
150 let školy v té podobě, jak ji známe dnes
Ţádáme všechny, kteří chtějí a mohou přispět k organizaci těchto
oslav či získání historických podkladů, aby se ozvali přímo vedení
jednotlivých organizací nebo na úřadu městyse.
O průběhu příprav a termínech oslav budete průběţně informováni.
Josef Herbrych

Veřejná sbírka
Jistě alespoň někteří z Vás zaregistrovali ve sdělovacích
prostředcích informaci o ničivém poţáru v Lipové u Šluknova,
kde dvě rodiny přišly o střechu nad hlavou a veškerý majetek.
Jednou z nich rodin je i rodina Víta Chaloupky, našeho bývalého
spoluobčana. Zastupitelstvo městyse rozhodlo na svém zasedání o
vypsání veřejné sbírky na podporu této rodiny.
Na sbírku můţete přispívat ve dnech 27. 12. ,29.12.2010 a od 3.1.
do 14.1. 2011 v kanceláři úřadu městyse.

Výstup na Mařenku:
Ve středu 29.prosince se uskuteční tradiční předsilvestrovský výstup
na horu Mařenku. Setkání všech obcí Mikroregionu Podhůří Mařenky
proběhne ve 12:00 na vrcholu.
Sraz účastníků z naší obce je v 10:00 na návsi.
Sváteční zastavení u jesliček
V neděli 26 prosince v 17:00 vystoupí v kostele s. Jana Křtitele
chrámový sbor ROSA a Schola sv. Bartoloměje z Blíţkovic
s pásmem koled a vánočních písní.

Naši jubilanti – prosinec:
Ludmila Auerová
Marie Cardová

75 let
85 let
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Komunitní škola

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunitní škola Rokytnice nad Rokytnou začala svůj provoz
v pondělí 13. září 2010 od 18:30 hod. první lekcí Keramického
kurzu, který se 2x do měsíce střídal s Kurzem tradičních
řemesel. Od 19:00 hod se pak zájemci mohli zdokonalit
v německém jazyce a to kaţdý týden ve stejnou dobu. V úterý se konaly dva počítačové kurzy a středa i
čtvrtek patřily a stále patří angličtině.
S kurzy cizích jazyků pokračujeme od nového roku dle plánu (tyto kurzy končí aţ v červnu 2011 a stále
je moţné se do nich přihlásit).
Pro velký zájem také chystáme znovu otevřít kurz keramiky i počítačů. Pro milovníky pohybu
připravujeme cvičení“ Zumba“ a pro kreativce „Kreslení pravou mozkovou hemisférou“. Pokud byste měli
nějaký nápad, jaký kurz v naší Komunitní škole zrealizovat, stačí na níţe uvedené číslo koordinátorky poslat
sms s nápadem a pokud se kurz naplní, tak ho pro vás rádi zrealizujeme a otevřeme.
Minimální počet zájemců pro počítačový kurz je 6 účastníků, pro ostatní kurzy je to 10.
Nyní v ruce drţíte nejen článek o našich plánech do budoucna, ale i informační lístek, který je podobný
předchozí anketě, kterou jste obdrţeli koncem prázdnin do poštovní schránky.
Nebudeme však po Vás chtít její vyplnění a vhození na určená místa, ale pokud budete mít zájem zúčastnit
se nějakého z našich kurzů stačí poslat sms ve tvaru KS – „název kurzu který chcete navštěvovat“ – „vaše
jméno, příjmení a bydliště“. Tu pak odešlete na tel č.: 606 25 70 80 – koordinátoka Komunitní školy
Daniela Nosková. Pokud takto učiníte, budeme Vaši smsku brát jako závaznou přihlášku. Jakmile smsky
vyhodnotíme, budeme Vás informovat o tom, kdy se kurz uskuteční a všechny jiné důleţité informace.
V případě jakýchkoliv dotazů můţete volat na jiţ zmíněné telefonní číslo.
Kurzy, které pro vás od nového roku připravujeme:
 Kurzy tradičních řemesel : vitráže, pletení
z pedigů, korálkování, smaltování a jiné.
 Zumba
 Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 Počítačový kurz – word, excel, power point
 Počítačový kurz – práce s fotkami


Keramický kurz

 Jazykové kurzy němčiny i angličtiny pokračují
od září do června
Těšíme se na Vás a přejeme překrásné Vánoce a šťastný rok 2011. Za Komunitní školu Rokytnice nad
Rokytnou Daniela Nosková - ksrnr@atlas.cz, tel. č.: 606 25 70 80.
Více informací na www.ksrokytnicenr.webnode.cz
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Aby nás zima nezaskočila.
Asi mnohé z nás jiţ zaskočila, protoţe pravá zima
s většími mrazy a sněhem si letos přispíšila. Asi budete
souhlasit s tím, ţe zima je pro motoristy tím nejhorším
časem a týká se to i zkušených řidičů. K jejímu
úspěšnému přečkání je třeba dodrţet některá pravidla.
To, ţe je něco jinak si uvědomíme při ranním
startování obzvláště pokud parkujeme venku. Kdyţ není
na autě sněhová pokrývka, tak minimálně námraza na
oknech. K odstranění sněhu poslouţí měkký smeták, na
námrazu plastová škrabka, nebo rozmrazovač ve spreji.
Dobré je mít ještě mimo vůz kapesní sprej na rozmrazení
zámků dveří. To nejsou nové věci, opakuje se to kaţdou
zimu. No a teď uţ zbývá jen natočit motor a vyjet. První známka, ţe není něco v pořádku je pomalé
odemykání dveří pokud máme centrál. Otočíme klíčkem, zjistíme výrazný pokles kontrolek a líné otáčení
spouštěče, případně jen cvaknutí spínače. V obou případech však zůstává motor němý. Je to nepříjemné a
většina z nás to jiţ zaţila.
Aby vás tato situace nepotkala, obzvláště u starších vozidel je třeba baterii přeměřit, případně dobít mimo
vozidlo! Její stav se zjišťuje buď podle elektrolytu, nebo zatěţovacím přístrojem.
Obzvláště si musí dát pozor řidiči, kteří jezdí v zimě málo. Při delším odstavení i novějšího vozidla zjistíme
úbytek kapacity akumulátoru, neboť nová vozidla nabitá elektronikou mají i v klidu mírnou spotřebu
energie. Způsobuje to imobilizér a další spotřebiče. Proto bych doporučoval, aby v ţádném vozidle v zimě
nechyběly startovací kabely. Vţdycky se poblíţ najde nějaké vozidlo, které pomůţe. V ţádném případě
novější typy vozidel nesmíme roztahovat. Došlo by k přeskočení ozubeného řemenu a finančně náročné
opravě.
Pokud se nám podařilo vyjet jedeme opatrně, neţ se vozidlo alespoň mírně neohřeje. Jízda za nízkých
teplot klade mnohem vyšší nároky na motorový olej. Ten je hustší a pomaleji se dostává do hlavy válců a
pohyblivých částí a tím se více opotřebovává. Proto je třeba chovat se k motoru za studena co nejšetrněji a
zbytečně ho nevytáčet.
Jízda v zimě má samozřejmě řadu dalších specifik. Nemusím připomínat sníţenou přilnavost pneumatik.
Je třeba všechno dělat opatrněji a plynule, protoţe brzdná dráha je delší a směrová stabilita v zatáčce není
taková, jako na suché vozovce. Základním heslem jízdy v zimě je opatrnost a té není nikdy dost.

Nezapomeňte na autolékárničku !
S blíţícím se novým rokem kromě dálniční známky bude nutné obměnit obsah autolékárničky. Od ledna
2011 ji musíte mít podle nové vyhlášky vybavenou novým obsahem. Pokud to nebudete mít, můţe vám
policie udělit pokutu aţ 2000 Kč. Asi se nevyplatí současnou lékárničku doplnit, protoţe většina z nás má
její obsah prošlou bezpečnou lhůtu. Odborníci doporučují zakoupit novou, protoţe rozdíl je minimální.
Myslím si, ţe můţe být lékárnička i vhodným dárkem pro manţela motoristy k vánocům.
Nikdy nevíte, co se vám můţe stát za volantem, zejména teď v zimě.
Všem motoristům a řidičům přeji bezpečnou jízdu na zimních, někdy špatně udrţovaných vozovkách, hodně
zdraví a pohodové svátky vánoční.
Dokulil František
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Co je nového na naší škole
Letošní rok bude probíhat ve znamení oslav stopadesátého výročí zaloţení školy. Je tedy pro nás
výjimečný a oslavy bude provázet řada akcí. Shodou okolností byla tento rok také naše škola zařazena do
sítě komunitních škol, coţ jí přináší vedle povinností i řadu výhod, hlavně co se týče materiálního vybavení.
Hlavní akce ke zmiňovanému výročí budou směřovány na květen a červen příštího roku. To ale neznamená,
ţe teď na podzim zahálíme.
Začátkem roku se uskutečnil 3. ročník podzimního putování na Mařenku. V sobotu 25. září jsme od
rána sledovali s napětím oblohu. Bude pršet nebo ne? Počasí se nakonec slitovalo a v poledne na nás
dokonce vykouklo sluníčko. A bylo rozhodnuto. Ve třináct hodin jsme vyrazili od základní školy. Naše řady
se opět o trochu rozšířily. Akce se zúčastnilo 17 dětí a 11 dospělých. Nutno podotknout, ţe mezi dětmi byli i
3 ţáčci mateřské školy a všichni zdárně ušli celou trasu. Mnozí si z našeho letošního putování přinesli nejen
unavené nohy a pěkné záţitky, ale také dobrou večeři a moţná i oběd na druhý den. Naše houbařské dušičky
totiţ nemohly unést skutečnost, ţe bychom v lese měli zanechat to obrovské mnoţství bedlí a suchohřibů,
které rostly v těsné blízkosti cesty. Domů jsme dorazili kolem šesté hodiny. Ti, kteří nejsou zvyklí na velké
chození, asi zamířili rovnou do postýlek a usínání jim zpříjemnilo bubnování dešťových kapek na okenní
tabule. Stihli jsme to v poslední chvíli. Déšť milosrdně počkal, aţ na náš návrat.
V pondělí 27. září jsme se osobně seznámili se zvířátky, která jsme aţ doposud znali převáţně
z obrázků, televize nebo ze ZOO. Viděli jste uţ činčilu,
leguána, chameleona, hroznýše královského a baziliška?
My ano. A nejen to. Mohli jsme si na ně i sáhnout,
pohladit, podrţet. Tedy jenom ti, kteří si na to troufli.
Dozvěděli jsme se, jak se správně zvířátka hladí, aby se
jim to líbilo a to vše bylo proloţeno písničkami o
zvířátkách. Jako vţdy jsme byli z návštěvy nadšeni a
těšíme se na další.
Prvního října jsme spolu se staršími ţáky připravili pro
děti z mateřských škol a ţáky 1. a 2. ročníku
Kloboukové odpoledne. Pokrývky hlavy byly různé,
více či méně nápadité, ale téměř všechny připomínaly
nástup podzimu. Zdobilo je barevné listí, různé plody,
prostě fantazii se meze nekladly. Kdo měl klobouček,
obdrţel kartičku a vyrazil na trasu plnit úkoly
motivované zvířátky. Čekali je tu ale i bytůstky, které
hned tak neuvidíte. Na startu všechny vítaly krásné lesní čarodějnice. Na stanovištích pak víly, loupeţníci a
skřítkové hospodaříčci. Všichni potřebovali pomoc. Skřítkové se báli přejít rozvodněný potok na pole
s hlávkami zelí. Loupeţníkům se zase nechtělo přes
řeku medvědovi do spiţírny pro ryby. Ale co dělat,
kdyţ jim vyhroţoval, ţe je jinak seţere? Víly
potřebovaly vyzdobit svůj zimní příbytek obrázky
zvířátek, aby jim nebylo smutno a bylo také nutno
roztřídit popletená zvířátka. Která patří na dvorek a
která do ZOO? Ještě, ţe přišlo hodně pomocníků. Jinak
nevím, jak by to dopadlo.
Za pomoc je ale potřeba se také nějak odvděčit.
A proto bylo na závěr pro všechny připraveno malé
občerstvení. Slané pochoutky pro své kamarády ráno
připravovali ţáci 2. – 5. ročníku a sladké zase paní
učitelky. Ty je ale napekly den předem. Kaţdý účastník
obdrţel pamětní list a taštičku s dárky, které mu budou
připomínat příjemně strávený čas v naší základní škole. Zde patří také dík panu Nestrojilovi – provozovateli
pohostinství Na radnici ve Starči, který nám zdarma věnoval nápoje a sladké odměny do balíčků.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Při svém putování po jednotlivých třídách si děti i rodiče mohli prohlédnout, jak naše škola vypadá,
jak si ji naši ţáci vyzdobili i jak je vybavena. V cíli se asi všem nejvíc líbila interaktivní tabule, na které si
mohli prohlédnout fotografie z akcí loňského roku, a děti se nemohly odtrhnout od programu malování.
Věříme, ţe i díky této akci pro ně bude přechod z mateřské školy k nám do prvního ročníku příjemnější,
přijdou do prostředí, které uţ poznaly a zaţily zde něco pěkného.
A co se ve škole dělo v listopadu? Opět jsme se přesvědčili, ţe má naše paní vychovatelka Marcela
nápady, které všechny nadchnou. Kaţdé dítě si z tvořivé dílny odnášelo originální hedvábný šátek. Děvčata
s ním hned druhý den přišla do školy a kluci? Ti ho mohou pouţít jako dárek.
Ve školní druţině se 9. listopadu sešli všichni zájemci o ruční tisk na textil. Děti si za pomoci rodičů
mohly vytvořit oblečení podle svého vkusu. Nejvíce asi bylo potištěných triček a maminky musely často své
ratolesti krotit, aby na jeden kus oděvu nepouţily všechna razidla, která jsou k mání. Vlastnoručně je vyrábí
paní vychovatelka a jsou tak pěkná, ţe je opravdu těţké si vybrat.
Koncem listopadu je uţ třeba začít myslet na Vánoce. A nikdo si určitě nedokáţe představit tyto
romantické svátky bez svíček. Letos se v rodinách našich dětí nemusejí nakupovat. Všichni si totiţ postupně
odnášejí ze školy 1 svíčku ze včelího vosku a 1 svíčku vlastnoručně vyzdobenou ornamenty z voskových
plátů. A díky grantu z obecního úřadu za velmi zajímavou cenu.
Kromě toho se uskutečnilo i několik kulturních akcí. Hodiny zpěvu nemusí nutně probíhat jen ve
školních budovách. My je známe i z televizních obrazovek a jako vyučující zde vystupuje pan Uhlíř.
Tentokrát zavítal i do Třebíče a tak jsme vyuţili příleţitosti. Ţáci 2. – 5. ročníku navštívili jeho představení a
moc se líbilo. Shodou okolností jsme měli i ve škole některé písně z jeho repertoáru začleněné v plánu práce
a tak jsme si je hned s chutí zazpívali. Aby se prvňáci necítili ošizeni, zařadili jsme na tento měsíc druhé
divadelní představení, na které docházíme do MŠ. Děti se rádi vracejí do místa, kde strávily při hrách pěkné
chvíle, rady se vidí s paní učitelkou i s mladšími kamarády. A představení se moc líbilo, protoţe bylo první
předzvěstí Vánoc, na které se všichni těší.
Kulturní vyţití je určitě třeba vyváţit nějakou tělesnou aktivitou. A tou se stal v tomto období /jako
ostatně kaţdoročně/ plavecký výcvik. Byl zahájen 19. listopadu a třeťáci a čtvrťáci budou moci v devíti
dvouhodinách v třebíčském bazénu předvést zkušeným lektorům plavání, co uţ umějí. A co ne, to se pod
jejich vedením jistě naučí.
Jako mnoho jiných škol jsme i my vyuţili dotačního programu Ovoce do škol. Ţáci dostávají zdarma
jedenkrát týdně ovoce nebo zeleninu, která má obohatit jejich stravu o potřebné vitamíny, vlákninu a další
důleţité prvky. Tento program si klade za cíl zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny v naší populaci, případně
nahradit jiné, méně zdravé sloţky stravy, jako sladkosti a další. Jako podpůrnou akci vytvořili prvňáci
výstavku ovoce a zeleniny z našich zahrádek. Vedle běţných a známých druhů jsme si mohli prohlédnout i
ty méně známé a děti si hned při instalaci výstavky povyprávěly, jaké dobroty jim z nich maminka
připravuje.
Prosinec nám přinesl do školy nečekané hosty. Takovou spoustu čertů pohromadě hned tak
neuvidíte. A co dělali? No přece se učili. I čerti toho musí hodně znát. Jak jinak by si dokázali vést zápisy
v knize hříchů? Jak by si vedli evidenci duší? A tak musí umět číst, psát i počítat. A komu se nechce učit,
ten to schytá od samotného Lucifera. I hýbat se čerti musí umět velmi rychle. To víte, hříšníci jsou v dnešní
době nejen chytří, ale také vybavení nejmodernější technikou. Chytit je není mnohdy ţádná legrace. A tak
jsme trénovali posílání duší do pekla čertovským tunelem, házení dušiček do kotlů a další dovednosti. A
nakonec jsme si v mateřské škole vyzkoušeli, jak nám to strašení a chytání hříšníků půjde, aţ vyrosteme.
Roketenské děti jsou ale naštěstí hodné, a tak jsme nikoho v pytli neodnesli. Zásluhu na tom mají i paní
učitelky, které ty drobnější zlobílky velmi hájily a odmítly nám je vydat. Uvidíme příští rok.
A teď uţ se jen těšíme na Vánoce. Čekání nám zpříjemní Vánoční čarování pro děti a rodiče 9.
prosince, 13. – 16. prosince malování skleněných andělů a poslední týden Putování za vánoční hvězdou a
setkání u stromečku s nadílkou kamarádům. S Vámi se všemi se pak těšíme na viděnou u našeho vánočního
prodejního stánku na návsi při tradičním setkání s koledami. Přejeme všem radostné Vánoce a šťastný nový
rok.
Mgr. Milena Pospíšilová
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Z činnosti Tělovýchovné jednoty Sokol Rokytnice nad Rokytnou
Další putování po Rokytné
Ve dnech 24. 9. – 26. 9. 2010 jsme uskutečnili další etapu putování po Rokytné. Tentokrát byl naším cílem úsek
z Tulešic do Moravského Krumlova.
Sraz jsme si dali v pátek 24. 9. 2010 na koupališti v kempu Vémyslice, přímo na břehu řeky Rokytné. Po
ubytování jsme se vypravili na prohlídku Vémyslic, které ţily přípravou na Svatováclavské hody. Po návratu jsme
strávili pěkný večer při kytaře.
Ráno jsme se auty přemístili do Tulešic, odkud jsme se vydali k řece. Po ţluté značce jsme se vypravili na 15-ti km
tůru směr M. Krumlov. První část našeho pochodu vedla hlubokým kaňonem, ve kterém se klikatila rychle tekoucí
Rokytná. Střední část úseku uţ nebyl tak zajímavý, neboť Rokytná v okolí Vémyslic proudí více v otevřené krajině.
Nejnáročnější úsek nás ovšem čekal před Moravským Krumlovem, kde se nám ţlutá značka v hustém porostu ztratila
a my postupovali asi 3 km po zarostlém břehu rybníka lemovaného Rokytnou. Houţevnatost a víra, ţe mapa nelţe, nás
doveda asi po hodině na hráz rybníka, kde jsme si opekli špekáčky a po dalším kilometru jsme byli v Krumlově.
Odtud jsme se po malém občerstvení přepravili auty zpět do kempu a protoţe se do hodiny spustil vydatný déšť, který
nás uvěznil v kempu, tak jsme i druhý večer trávili při kytaře. Oba večery nám zpestřil hrou na kytaru starý tremp
Bibi, kterého velice pěkně doplnila hrou na kytaru děvčata Matyášova a Dokulilova.
Zpestřením cesty byly i krásně udrţované zahrádky buď zeleninové nebo okrasné, které místy lemovaly břehy
Rokytné. Po návratu domů jsme ve večerních zprávách vyslechli, ţe se po vytrvalých deštích hladina Rokytné v okolí
Moravského Krumlova zvedla a dosáhla 250 cm. Řeka se vylila z břehů, zaplaveny byly okolní zahrady, louky a
cesty. Takţe všechna ta krása, práce a píle majitelů zahrádek byla zničena. I takhle dovede být naše Rokytná krutá.
Takţe nám zbývá projít poslední 14-ti km úsek po naší Rokytné a to z Mor. Krumlova do Ivančic.
Poznávací zájezd - „Poznej lépe svůj kraj“
Dne 9. 10. 2010 uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou pro své členy a ostatní občany
poznávací zájezd.
Odjezd autobusu byl v 8,30 z návsi a cíl cesty Koněšín. Zde jsme autobus opustili a vydali se za poznáváním.
V Koněšíně jsme si prohlédli hřbitov a okolí kostela a všichni zúčastnění konstatovali, ţe u nás máme hřbitov
upravenější díky vydláţdění a péči občanů. Naše cesta vedla dál Koněšínem a chatovou osadou k přístavišti, kde jsme
se nalodili na parník a podnikli plavbu po Dalešické přehradě. Počasí nám přálo, měli jsme krásný slunný den, listí na
stromech na svazích okolo přehrady bylo zbarveno podzimními barvami a tuto cestu nám ještě zpestřil kapitán lodi
podrobným výkladem.
Cíl cesty byl v přístavišti Kramolín, kde jsme vystoupili a prohlédli jsme si prostory bývalého vojenského
ubytovacího zařízení Kramolín, které se teď plní nově vystavěnými rekreačními chatami a pak hráz Dalešické
přehrady.
Tady jsme nasedli do autobusu a naše cesta pokračovala do informačního střediska JE Dukovany. Zde jsme shlédli
film o stavbě a činnosti elektrárny a rozděleni do třech skupin jsme absolvovali podrobný výklad průvodkyň
Informačního centra o funkčnosti elektrárny. Toto bylo pro všechny zúčastněné velmi zajímané a poučné, zajímavé
byli i makety, na kterých byla prakticky znázorněna výroba elektrické energie, coţ se líbilo hlavně dětem.
Dále naše putování pokračovalo na zámek Dukovany, kde byla otevřena stálá expozice Pohádková země. Je to svět
skřítků, víl, přírodních i pohádkových bytostí, všechny exponáty jsou originály, ručně modelované autorkou paní
Vítězslavou Klimtovou.
A abychom nepřijeli domů unaveni a hladoví, zakončili jsme tento výlet společnou večeří v restauraci Florián
v Hrotovicích.
Tato akce byla organizována za finanční pomoci TJ Sokol a obce. Směřována byla pro občany všech věkových
kategorií, hlavně pro seniory, kteří jiţ nejsou tak mobilní. Všichni zúčastnění hodnotili tuto akci jako velice zdařilou,
takţe je teď na Vás, abyste si vybrali místo, kam bude směřovat náš další výlet.
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1.SK Rokytnice
MUŽI_“A“
Do podzimní části sezóny 2010-2011 vstoupilo muţstvo pod vedením trenérů Pavla Vlašína a Mgr. Aloise Nováka.
V posledních letech jsme byli svědky horších rozjezdů, letos se muţstvo pohybuje v horní polovině tabulky, coţ nám
samozřejmě činí radost. K ještě lepšímu umístění bude třeba zapracovat na zvýšení pozornosti v začátcích zápasů a
„naučit“ se poráţet muţstva z dolní poloviny tabulky na jejích hřištích. Podzimní část jsme zakončili na pátém místě
s počtem 20 bodů.
MUŽI_“B“
Muţstvo „B“ se oproti loňskému roku také zlepšilo. V průběhu podzimu se neustále drţí na předních příčkách tabulky,
daří se mu hlavně střelecky, a tak můţe reálně pomýšlet na účast ve skupině o postup do III. třídy.

Jistě jste si všimli, ţe fotbalový výbor, hráči a fanoušci v roce 2010 nezaháleli. Organizace FOTBALOVÉHO PLESU,
MASOPUSTU, ROKYTNÁ FESTU, TURNAJE ROKYTNIC a dostavba přístřešku na hřišti dala pořádně zabrat jak
členům výboru, tak i hráčům a fanouškům. Musíme touto cestou poděkovat za výpomoc při akcích 1. SK a to hlavně
zástupcům Městyse Rokytnice a ostatním organizacím v Rokytnici nad Rokytnou. Věříme, ţe nám zachováte přízeň i
v případě nedobrých výsledků a i nadále nás budete podporovat při akcích pořádaných 1.SK Rokytnice.
Nejbliţší akce 1. SK:
8.1.2011 - Výroční schůze 1.SK
22.1.2011 - Fotbalový ples
26.2.2011 - Masopust
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tělocvičná jednota Sokol
Hlavní pozornost Tělocvičné jednoty byla upřena především na opravu sokolovny. V letošním roce byla provedena
její oprava, na kterou se nám v rámci dotačních titulů z MAS Podhorácko podařilo získat nezanedbatelnou dotaci,
která činí 90% z celkových nákladů ve výši 586 tis. Kč. Jelikoţ je však nutno, jako u většiny podobných dotačních
titulů akci nejdříve zainventovat a teprve poté se ţádá o její proplacení, dělalo i nám toto těţkou hlavu, protoţe naše
vlastní finance na to zdaleka nestačily. Podařilo se nám však získat bezúročnou půjčku ve výši 100 tis. Kč u firmy
ADW, 100 tis. Kč zapůjčila Sokolská ţupa plukovníka Švece v Jihlavě a největší finanční výpomoc ve výši 300 tis.
Kč nám poskytla Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou, které tímto velmi děkujeme.
V rámci oprav byla provedena izolace nosné zdi ze zahrady, byla vyměněna okna v celé sokolovně, dále byly
vyměněny okapy, byla vymalována vnitřní část sokolovny a konečná úprava venkovních zdí zepředu. V rámci vlastní
reţie byla provedena výměna radiátorů, generální oprava kuchyně. Rovněţ byly zakoupeny nové závěsy.
Co se týče sportovních akcí, probíhá pravidelná činnost dospělých florbalistů pravidelně v neděli. U mladých
florbalistů byla prvedena změna ve vedení ţáků, kde se budou střídat Lukáš Hakl, Miroslav Dolák ml. a Ivo Zerzánek.
Trénink ţáků bude vţdy v úterý od 16 hodin.
Svoji pravidelnou činnost vykazují i stolní tenisté. Máme zapojeny v soutěţích I.,II. a III. třídy tři druţstva a dá se říci
ţe se všem daří.Jinak se plánuje mikulášský turnaj ve stolním tenise, na který jsou všichni zváni.
Připravujeme i taneční zábavu na den před silvestrem, kde bude hrát skupina Brízolit.
Jinak je moţno se v sokolovně sejít i na silvestra, kdo bude chtít, občerstvení bude zajištěno.
Miroslav Dolák
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Rokytnice nad Rokytnou
4/2010, vyšlo 21. prosince 2010 nákladem 200 ks, Vydává a tiskne Městys Rokytnice nad Rokytnou
Povoleno Ministerstvem kultury ČR E 10104, náklad 200 výtisků

