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Není-li prosinec studený,
bývá příští rok hubený.
Když v prosinci hrom ještě hučí,
rok příští stále vítr fučí.
Co v prosinci neuděláš,
v lednu nedoženeš.
Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků
v roce. K symbolům Vánoc patří také jmelí.
Podle jedné legendy rostlo kdysi jmelí jako
strom. Z jeho větví prý Josef vyřezal o Vánocích
kolébku pro Ježíška. Legenda dále praví, že po
třiatřiceti letech tento strom porazili Římané a
z jeho kmene vyrobili kříž, na kterém Ježíše
ukřižovali.
Větvička jmelí většinou nechybí o vánočních svátcích v žádné domácnosti. Čím více má bílých
bobulek, tím víc přináší štěstí. Má prý moc zahrnout dobrem všechny, kdo pod ní projdou.
Snům o jmelí se přikládala velká důležitost. Například, když někdo viděl na Štědrý den ve snu
jmelí, znamenalo to brzkou svatbu. Zdálo-li se někomu, že trhal ve snu jmelí, mělo se mu dostat cti a
hodnosti. Viděl-li někdo zavěšovat jmelí, čekalo jeho domov veliké štěstí, oproti tomu sen o sundávání
jmelí měl varovat před unáhleností v jednání a před finanční či citovou újmou.
(úryvky z knihy: Velká kniha lidových obyčejů a nápadů. M. Bestajovský)

Vážení spoluobčané,
opět se přiblížily svátky vánoční. Je to čas, kdy se setkávají rodiny, příbuzní a známí, kdy si
sedáme ke společnému stolu, abychom se těšili z tohoto jedinečného setkání.
Tak jako vloni budou Vánoce jiné, než jsme byli zvyklí. Koronavirus na nás opět útočí, mějme se
proto před touto nemocí na pozoru a dodržujme přijatá vládní opatření. Snad jsou to poslední Vánoce,
které takto prožíváme.
Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem
svým příjemné prožití svátků vánočních. Do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti jak v osobním, tak v pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XXVII. zasedání, konaném dne 10.9.2021 mj.:
-

schválilo poskytnutí dotace na dofinancování nákupu dvou interaktivních tabulí pro výuku
v základní škole ve výši 60 000,- Kč
schválilo zprávu o plnění rozpočtu Obce Rokytnice za období 1-6/2021
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2021 – 2022
schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní komunikace v obci Rokytnice“
do Podprogramu MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova

ZO Rokytnice na svém XXVIII. zasedání, konaném dne 22.10.2021 mj.:
-

schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu sportovní, tělovýchovné a kulturní činnosti
a podporu aktivit v oblasti životního prostředí obce Rokytnice na rok 2022
schválilo plán práce zastupitelstva obce Rokytnice na rok 2022
schválilo plán kulturních a společenských akcí v roce 2022
schválilo investiční a neinvestiční akce na rok 2022
schválilo poskytnutí finančního daru rodičům žáků, kteří nastoupili do 1.ročníku v ZŠ v Rokytnici
ve výši 1 000,- Kč
schválilo podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce ZŠ Rokytnice, okres Zlín“
Usnesení zveřejňujeme bez osobních dat na základě Zákona o ochraně osobních údajů.
Usnesení v úplném znění jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Rokytnici.

Obecní úřad informuje
- Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2022
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2022 stanovena na 400,- Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice, který činí 132,- Kč (malá popelnice),
264,- Kč (velká popelnice).
Splatnost poplatku je do 30.9.2022.
- Cena za stočné pro rok 2022
Cena stočného je pro rok 2022 stanovena na 360,- Kč na osobu.
Splatnost stočného je do 30.9.2022.
Povinnosti platit stočné mají pouze majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na kanalizaci
a ta je zaústěna do čistírny odpadních vod.
Žádáme občany, aby platby za odpad a stočné prováděli přednostně bezhotovostně na účet
obce Rokytnice. Číslo účtu je 1570080297/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné
a do zprávy napište poplatek za odpad, případně stočné.
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Včelaři
Přeji všem krásný adventní čas. V dnešním příspěvku bych vám chtěl přiblížit rok včelaře a práci ve
včelstvu. Včelařský rok jako takový není klasickým kalendářním rokem jak ho
známe. Má vícero období, které vychází z vývojového cyklu včel.
1. podletí - toto období je spojeno s posledním vytáčením medu a přípravou
včelstev na zimu a jejich krmení cukerným roztokem. V tomto období včelař
provádí úpravu úlového prostoru před zimou, vyřazuje staré plásty a
zkontrolujte přítomnost matky. Včelaři také provádí ošetření včelstev proti
Varroáze.
2. podzim a zima - v tomto čase matka téměř neklade vajíčka. Včelstvo zimuje v tzv. zimním
chumáči, v jehož středu je právě včelí matka. Celé včelstvo se přesouvá v prostoru úlu podle
toho, jak a kde právě spotřebovává zásoby cukru. Včely na povrchu chumáče se pravidelně
vyměňují se včelami uvnitř, tak aby byl zajištěn stálý teplotní komfort matky. Není to tedy tak, jak
si někteří lidé mylně myslí, že včely v zimě spí.
3. jaro - příroda se začíná probouzet a včely se vydávají na své první prolety a vyčištění se po
dlouhé zimě. Pokud je příznivé počasí, včelař přidává medníkové nástavky a můžeme pozorovat
čilý stavební ruch. V tomto období hrozí také vyrojení včelstev. To znamená, že včely mají v úlu
nedostatek místa a odletí. Téměř vždy se jedná o chybu včelaře. Včelí roj vypadá sice
hrůzostrašně, ale tyto včely většinou nikomu neublíží. Mají zcela jiné starosti, najít si nové obydlí.
Pro sledující se jedná o fascinující podívanou. Včelstvo se během pár hodin zvedne a odletí pryč.
Je škoda volat hasiče, aby včely zneškodnili. Kontaktujte kteréhokoliv včelaře, který se postará o
jejich smetení do nového úlu a usazení do nového včelího obydlí.
4. léto - to bývá pro včelaře nejradostnějším obdobím roku. Sklízí plody své práce. Odebírá rámky s
medem a vytáčí je. Med je svým složením s obsahem vitaminů, pylů, proteinů, antioxidantů a
minerálů nejen vhodná náhrada cukru, ale funguje i jako podpůrný prvek při zdravotních obtížích.
Zejména je přínosem při nemocech dýchacích cest, nachlazení, při vysokém tlaku, kdy pomáhá
rozšiřovat cévy. Také posiluje obranyschopnost organismu a posiluje imunitu. Vskutku zázračná
potravina, nemyslíte?
Letos bohužel neplatilo, že kdo má včely - má med. Hodně včelařů bylo rádo, že má po deštivém jaru
med alespoň pro svoji spotřebu.
Včelstva nemají dostatek pylodárných a nektarodárných rostlin, zato máme nádherně vysečené
trávníky okolo bazénů a v zahradách, což ale včelám moc nepomůže. Ubývá také ovocných stromů, zato
jsou u mnoha domů vysazeny okrasné dřeviny, např. túje které neposkytují žádnou snůšku pro včely, ani
nejsou původními kulturami. Zato jsou výbornýmí lapači prachu a jako bonus jsou ještě jedovaté…
Včely jsou významnými opylovači dřevin i bylin. Jejich existence tak napomáhá k zachování druhové
diverzity a ekologické stability krajiny. Dostatečné zavčelení krajiny také značně zvyšuje plodnost
ovocných stromů, jejichž hojnost je pro tuto lokalitu typická. Jejich existence přispívá k rozvoji
ovocnářství, pro Bílé Karpaty typického způsobu hospodaření, který se navíc zásadním způsobem podílí
na utváření charakteru naší krajiny. Včelaření tak napomáhá zachovat tradiční formy hospodaření i
charakter území.
Na závěr ještě několik čísel: V naší obci je 14 aktivních včelařů. Do zimního období jde celkem 139
včelstev, což je téměř stejně jako loňský rok. Uvidíme jaké počty včelstev budou po vyzimování. V
letošním roce včelaři nákupem obměnili celkem 18 včelích matek.
Od některých spoluobčanů zaznívají dotazy na stále se zvyšující cenu medu. Uvědomte si prosím, že
většina tzv. hobby včelařů prodává med na samé ekonomické únosnosti tohoto produktu. Pokud by měli
započíst veškeré náklady, strávený čas a svoji práci, cena medu by byla daleko vyšší. Že většina z nás
dělá tento koníček spíše pro zábavu a vlastní potěšení je věc druhá.
Poděkování patří obci Rokytnice za poskytnutí dotace na chod včelařského spolku. Když jsem
psal zprávu za loňský rok, myslel jsem, že situace ohledně Covid 19 bude již minulostí. Bohužel jak
můžeme sledovat stále tomu tak není. Proto vám přeji do roku 2022 zejména pevné zdraví. Pokud se
rozhodnete své zdraví podpořit některým ze včelích produktů , tak určitě neprohloupíte.
František Goňa ml.,místní organizace ČSV
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Myslivecký spolek Jasla Rokytnice
Vážení spoluobčané,
jménem Mysliveckého spolku Jasla Rokytnice Vám přejeme radostné
prožití svátků vánočních se svými blízkými v klidu a sváteční pohodě. Do
nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, dobrou náladu a hodně
osobních a pracovních úspěchů.
Přes nespočet brigádnických hodin na místní myslivně, na chatě Jasla
i v honitbě jsme plnili i plán lovu. Podařilo se nám ulovit 2 kusy jelení zvěře,
přičemž jedna trofej byla na chovatelské přehlídce trofejí v Zádveřicích
hodnocena jako 6. nejsilnější trofej s bodovým hodnocením 174,99 bodů CIC
a získala bronzovou medaili. Dále se podařilo ulovit 1 kus dančí zvěře, 15
kusů zvěře černé a 10 kusů zvěře srnčí. Díky nové vodní ploše u ČOV se rok
od roku zvyšují počty pernaté zvěře. Tradičně se letos konaly 2 myslivecké
naháňky, kde se podařilo ulovit zvěř černou a utlumit zvěř škodnou. I přes
složitou kovidovou situaci se podařilo zabezpečit kulturní akci při příležitosti
konání Cyrilometodějské pouti na Kochavci, která byla zpestřena zvěřinovými
specialitami.
Naše myslivecká základna čítá 18 členů, zhruba polovina členů je v důchodovém věku, proto
bychom chtěli tímto oslovit mladou generaci a pozvat je do svých řad.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem členům našeho spolku, kamarádům, obci a
spoluobčanům za pomoc při mysliveckých akcích a brigádách. Na závěr už jen provolání – LOVU A
LESU ZDAR.
výbor MS Jasla Rokytnice

Sportovní klub Rokytnice, z.s. – stolní tenis
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností našeho klubu v roce 2021.
Sezóna 2020/2021 byla opět jako předešlá sezona přerušena nařízením vlády ČR důsledkem koronaviru
Covid-19, tentokrát už po 2. soutěžním kole v polovině října loňského roku. Doufali jsme, že se soutěž
v nějaké zkrácené podobě dohraje na jaře letošního roku. Bohužel situace se nezlepšila, a tak byla celá
sezona okresním svazem anulována.
V důsledku pandemie byly omezeny veškeré sportovní, kulturní a společenské aktivity
obyvatelstva, proto jsme neuspořádali koncem června 16. ročník turnaje ve stolním tenisu, jako součást
47. Setkání Rokytnic v naší obci. Také tradiční Setkání na Peňažné jsme nemohli podpořit svou
každoroční výpomocí.
Do sezóny 2021/2022 jsme přihlásili do OS 2.třídy družstvo, které bylo posíleno o Daniela Bureše
a Michala Bureše z SK Slavičín. Soutěž začala koncem září a zatím byla odehrána skoro všechna utkání.
Naše družstvo si vede celkem dobře, před posledním utkání podzimní části je šesté (26 bodů, 5 vítězství,
1 remíza, 4 prohry). Prosincová utkání se musela odehrát za zvýšených bezpečnostních opatření
a s vyloučením diváků. Důvodem těchto opatření je neutěšená epidemiologická situace v našem kraji.
Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli neuspořádat 21. Vánoční turnaj pro všechny kategorie. Je nám to
velmi líto, hlavně kvůli těm nejmladším účastníkům. V současné době má SK 20 členů (3 ženy, 17 mužů)
z toho 9 je registrovaných.
Výkonný výbor SK Rokytnice, z.s. děkuje všem členům i činovníkům klubu za dosavadní práci a přeje
jim i všem spoluobčanům do nového roku 2022 všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, veselou mysl a
mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda SK Rokytnice, z.s.

Český červený kříž
Končí další rok s omezeními, kdy nám nebylo umožněno pořádat
akce, které jsme si naplánovali.
Nejcennější z darů je zdraví a pohoda v kruhu nejbližších.
Přejeme Vám, aby radostné poselství Vánoc naplnilo Vaše srdce
a přetrvalo po celý nový rok 2022.
Členky ČČK Rokytnice
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Klub důchodců
Čas nám utekl jako voda a máme tady opět konec roku. Vzhledem k našemu věku byl tento rok
opět plný obav z nákazy koronavirem. Proto setkání našich již tradičních čtvrtků bylo velmi málo.
Doufáme, že příští rok k nám bude vstřícnější a dovolí nám i nějakou tu akci nebo zájezd. Chtěla bych
poděkovat zastupitelstvu naší obce za poskytnutí grantu.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřála příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
Za Klub důchodců v Rokytnici Jaroslava Ščučinská

TJ Rokytnice, z.s.
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil při příležitosti
konce roku s činností TJ Sokol Rokytnice. V roce 2021 oslavila naše TJ 70 let od svého založení.
K tomuto výročí se parta správných chlapů rozhodla postavit novou budovu bufetu s přístřeškem na
grilování. Nová budova nahradila starou dřevěnou boudu z 50.let, která dříve sloužila jako fotbalové
šatny. Po demolici staré šatny jsme zahájili dne 9.5.2020 stavbu nového bufetu, ve kterém se
nainstalovala přípojka pitné vody, odpady a samostatná el. přípojka. V průběhu jara 2021 se dokončil
interiér bufetu. Na této stavbě bylo celkem odpracováno přes 1650 brigádnických hodin – vše bezplatně.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na stavbě bufetu podíleli: Kamil Hamalčík, Jiří Zoller st., Petr
Saloky st., Lubomír Spáčil, Zdeněk Kostka, Petr Saloky ml., Jaromír Kovařík st., Ladislav Plášek, Zbyněk
Šuráň, Antonín Goňa, Tomáš Pešek, Dušan Školník, Pavel Hamalčík, Petr Malaník, Petr Pastorek, Libor
Černý, Zdeněk Petrů a Jaroslav Hyžík. Poděkování patří také sponzorům, bez kterých bychom tuto
stavbu nemohli uskutečnit. Bufet byl dokončen a předán do užívání dne 16.6.2021.

Vše již bylo připraveno na setkání Rokytnic ČR a na oslavu 70. výročí založení naší TJ.
Vynaložené úsilí však dopadlo jinak. Pandemie Covidu 19 vše zarazila. Jednotlivé Rokytnice, které se
tohoto setkání měly zúčastnit, nakonec účast odřekly. Doufejme, že se tato špatná situace brzy uklidní a
setkání Rokytnic ČR bude pokračovat i nadále.
Uspořádali jsme již 30.ročník Memoriálu Františka Baklíka za účasti mužstev: Horná Súča,
Šanov, Jestřabí, Rokytnice. Výsledek turnaje: Horná Súča, Rokytnice, Šanov, Jestřabí. Ve večerních
hodinách byl turnaj ukončen taneční zábavou. Následující den jsme zajistili zdárný průběh Anenské pouti.
V neděli v odpoledních hodinách nám v kulturně-sportovním areálu zahrála k tanci a poslechu dechová
hudba. Tuto akci zajistil p. Spáčil.
A teď něco v krátkosti o fotbale. Mužstvo mužů se po podzimní účasti soutěže nachází na 7.
místě tabulky s 18 body a skóre 24:22. Je to střed tabulky. Všichni ale doufáme, že v jarní části soutěže
se bude týmu dařit lépe a posune se v tabulce o několik příček výš. Za vedení mužstva mužů musím
poděkovat Michalu Baklíkovi a Petru Fojtíkovi, kteří se momentálně o tým mužů starají, ačkoliv bydlí
v Hrádku. Smutné na tom je, že nikdo z bývalých hráčů Rokytnice nemá zájem se zapojit do činnosti TJ.
Naše přípravka je na tom rok od roku lépe. V podzimní části soutěže odehráli 7 zápasů se
střídavými úspěchy: Rokytnice – Újezd 7:8, Rokytnice – Šanov 5:5, Luhačovice – Rokytnice 5:6, Šanov –
Rokytnice 7:7, Rokytnice – Luhačovice 15:14, Valašské Klobouky – Rokytnice 6:5, Újezd – Rokytnice 9:6.
Je velká škoda, že se do činnosti naší přípravky nezapojí více dětí. Poděkování patří trenérům mládeže
Jiřímu Zollerovi ml., Zbyňkovi Šuráňovi a Vladimíru Goňovi, že se o naši mládež starají. Díky patří také
rodičům, že chodí v hojném počtu své děti povzbuzovat, vozí je na mistrovská utkání a na tréninky a
vedou je ke sportu.
Závěrem mi už jen zbývá popřát všem občanům Rokytnice krásné prožití svátků vánočních, do
nového roku 2022 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Jiří Zoller, předseda TJ Rokytnice, z.s.
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Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte mi, abych vás krátce seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů v letošním roce.
Jako každý rok si členové berou za hlavní cíl udržet a zvelebovat to, co jsme v minulých letech již
vybudovali. V novém roce bohužel neproběhla výroční valná hromada sboru z důvodů pandemie. Po
tomto omezení mohli konečně dokončit školení na velitele jednotky a družstev ve Zlíně bratři Štepán
Kozubík a Pavel Hofschneider. Školení bylo zakončeno přezkoušením před komisí, které dopadlo na
výbornou. Další přezkoušení znalostí je čeká za pět let.
O Velikonocích jsme drželi čestnou stráž u Božího hrobu v kostele sv. Vojtěcha ve
Slavičíně. Bratři a sestra našeho sboru vzdali důstojnou poctu tomuto významnému
křesťanskému svátku. Dále jsme se ještě zúčastnili výročních oslav založení sborů
v Lipové, Štítné a Nevšové. V jarních měsících proběhla údržba a příprava všech
zásahových vozidel na povinnou kontrolu STK. Proběhl jarní a podzimní sběr železného
odpadu. V letních měsících jsme byly od pořadatelů akce
Hory Bory požádáni o výpomoc, zapisování časů a
technickou podporou při nočním maratonu Hory – Bory, který
vedl přes naši obec. Na podzim proběhlo metodické
zaměstnání v dálkové dopravě vody v Rudimově.
Během roku jsme se snažily vyjít vstříc lidem, kteří
jsou členy sboru nebo jsou občany naší obce. Vozili jsme děti
na fotbalové zápasy, pomáháme s rozvozem oslav nebo
svateb. Snažíme se ve vlastním osobním volnu udělat
maximum pro naše občany. Tohle je pouze stručný výpis
našich aktivit, které jsme za letošní rok vykonali my. Ale není
zde zahrnuto to, co jste vykonali vy, občané obce, pro nás. Tímto vám všem děkujeme za vaši přízeň,
pomoc a také děkujeme obecnímu zastupitelstvu a jmenovitě panu starostovi za vzájemnou spolupráci.
Závěrem Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v následujícím roce.
Děkujeme všem, kteří celý rok obětavě pomáhali našemu sboru.
Jiří Koller, jednatel sboru SDH

Cvičení pro seniory

Putování se sněhovou vločkou

Od začátku října do půlky prosince
2021 probíhala v tělocvičně základní školy
rehabilitační cvičení pro seniory. Zaměřena
byla na pomalé protahování a posilování
celého těla s využitím různých cvičebních a
senzomotorických pomůcek. Tato cvičení
zajišťovalo Rodinné a mateřské centrum ve
Slavičíně a byla hrazena z dotace
Zlínského kraje a proto byla pro seniory
zdarma. Obec Rokytnice finančně přispěla
na zakoupení některých využívaných
pomůcek. Na další cvičení se opět těším v
příštím roce. Termín zahájení bude
upřesněn na plakátech.
Simona Goňová

Zprávy z knihovny
Oznamujeme svým čtenářům a návštěvníkům, že Obecní knihovna v Rokytnici bude v době mezi svátky
27.12.2021 zavřena. Knihovna Kochavec bude zavřena v neděli 26.12.2021.
Přejeme čtenářům pohodové vánoční svátky a hlavně hodně zdraví do nového roku.
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Společenská kronika
Sňatky
Šárka Urbaníková a Rostislav Pagáč

Narození
Gabriele a Janovi Obadalovým, dcera Elen
Markétě a Luďkovi Čaníkovým, dcera Ellen
Evě a Petrovi Šuráňovým, syn Teodor

Úmrtí
Paní Marie Peléšková

Vzpomínáme
Dne 1. ledna 2022 si připomeneme 8. výročí úmrtí
pana Jaroslava Ptáčka.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Karla a Jaroslava s rodinami.

Dne 2. ledna 2022 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Ladislava Salokyho.
S úctou a láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 9. ledna 2022 si připomeneme
3.výročí úmrtí mého milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Jaroslava Urbaníka.
S láskou a úctou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn s rodinou, dcery a rodiče.

Mše svatá
Dne 24.12.2021 v 15:00 hodin
se bude konat
v místní kapli mše svatá.

Betlémské světlo
Přijďte si pro
Betlémské světlo a naladit se na vánoční atmosféru
se SKAUTY
v neděli 19. prosince 2021
Rokytnice – Kaple sv. Anny 15:30 – 15:45 hod.
Kochavec – Kaple sv. Cyrila a Metoděje
15:55 – 16:10 hod.
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Zprávy ze základní a mateřské školy
Milí tatínkové a maminky, dědečkové a babičky, strýcové a tety a všichni ostatní, dovolte mi, abych
Vám pár větami sdělila, co nového se dělo od září v naší mateřské a základní škole.
Akcí a práce jsme měli všichni opravdu hodně. Dokud nám přálo počasí, vypravili jsme se na chatu
Jasla, kde nám páni myslivci připravili pěkný program.
Nezaskočilo nás chladné počasí a přivítali jsme v naší škole paní lektorku Szabovou z Hostětína. Ta
nám vypravovala zajímavosti ze života včel.
Také jsme se zajeli podívat do Uherského Brodu na tamější dopravní hřiště. Sluníčko nám svítilo, a
tak se výlet krásně vydařil.
Aby nebylo málo legrace, přijel za námi až z Brna pán s kosmickým stanem. Byl to velký zážitek jak
pro naše školáky, tak i pro děti ze školky.
V pátek 3. prosince jsme si všichni zajeli do
Městského divadla ve Zlíně na pohádku Kosí bratři. Byla
moc pěkná a ještě na nás čekalo překvapení. Do divadla
přišel také Mikuláš, čert a anděl a za písničku nám všem
nadělil dobroty.
Nejvíc práce nám ale dala příprava na vánoční
besídky pro rodiče. Děti ze školy si nacvičily básničky,
písničky, tanečky i malou divadelní scénku. „Maláčci“ ze
školky nezůstali pozadu a také si pro maminky a tatínky
natrénovali zimní básničky a koledy. Součástí besídek
bylo společné tvoření s rodiči, takže si všichni odnesli
domů kromě pěkného zážitku i malý dáreček.
Ale nemyslete si, že jsme si jenom hráli! Kromě toho jsme se pilně učili a plnili úkoly, které nám paní
učitelky připravili.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám všem popřáli krásné a požehnané Vánoce a mnoho zdraví
a štěstí v nadcházejícím roce 2022!
Kolektiv pracovnic Základní a mateřské školy
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