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23. 3.2013   Jarní tvoření pro děti i dospělé 

30. 3. 2013  Turnaj ve stolním tenise 

  6. 4. 2013   Rokytenská míle  

                    branný závod hasičů – děti 

20. 4. 2013   Vítání občánků 

30. 4. 2013   Pálení čarodějnic v Rokytně 

30. 4. 2013   Pálení čarodějnic v Bohumilči 

30. 4. 2013   Pálení čarodějnic v Drahoši 

květen 2013 Výlet důchodců  

22. 6. 2013   Dětský den  v Rokytně 

29. 6. 2013   Nohejbalový turnaj„Krocan cup“ 

  6. 7. 2013   Turnaj v malé kopané 

17. 8 .2013   Zástavské posvícení 

5. 10. 2013   Rokytenský věnec - 

                   Pardubická liga - soutěž v požárním útoku 

30.11. 2013  Mikulášská nadílka   

30.11. 2013  Vánoční tvoření 

prosinec        Zpívání koled 

              
    Pozvánka 

 

 

Zveme Vás    na  
 

 

„ Jarní tvořivé odpoledne“, 
které bude v sobotu  23. 3. 2013 od 13 hodin  

v hospodě U Pitrů v Rokytně 

Máme připraven materiál na výrobu jarních a velikonočních 
dekorací, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Bude zde možnost 
i zakoupení drobných dekorací a velikonočních ozdob. 

Jako každý rok budou napečeny perníčky na zdobení, bude 
připraven materiál k výrobě velikonočních zápichů a další 
možnosti pro tvořivé ruce. Srdečně zveme děti i dospělé         
na toto sobotní odpoledne a věříme, že se sejdeme hojném 
počtu. 
                                          za kulturní komisi Jana Zajícová 

 
 

Velikonoční turnaj ve stolním tenise 
 
 V sobotu  30.3.2013 od 9:00 hod se koná 

1.ročník 
velikonočního turnaje ve stolním tenise – 

neregistrovaných. 
Přihlášky přijímá Ladislav Kašpar nebo v kanceláři OÚ Rokytno 
do úterý 26.3.2013.  
Turnaj je limitován 20 účastníky.       Startovné je 50 Kč. 
Prezentace 30.3.2013 od 8:30 - 8:45 hod. 
Turnaj se koná v Rokytně v bývalém Hostinci u zastávky . 
Přihlášení mají  možnost si zatrénovat 
 ve dnech středa 27.3.2013 a  pátek 29.3.2013  
od 18:00 do 22:00 hod v bývalém Hostinci.                                              
                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ladislav Kašpar 



 

 
 
 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 1/2013 

ze dne 27.2. 2013 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady za 

poslední období.    

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      „Rozpočtovou změnu č. 1/2013 k  27.2 . 2013“  

Příjmy celkem: 322.000,- Kč Výdaje celkem: 322.000,- Kč  
 

 3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje účetní  závěrku obce 

Rokytno za rok 2012.   

 

 4, Obecní zastupitelstvo   schvaluje nákup  pozemků v k.ú. 

Rokytno, které vzniknou nově zpracovaným geometrickým 

plánem z pozemkové parcely č.134/2 a pozemkových 

parcel č. 134 a 135 vedených ve zjednodušené evidenci 

(PK) (Olšina) od  pana FJ, FK, FM, FM. 

 

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku  

parc.čísla 127/108   v k.ú. Rokytno pro paní  BK  za   cenu 

35,- Kč/m2.  
 Žádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v platném znění.  

         Vyvěšeno 11.2.2013          Sejmuto: 27.2.2013 

 

6,  Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku parc. 

čísla 412/30  ani dělení pozemků parc.čísla 415/1 a 412/28 

vše v  k.ú. Bohumileč (Zástava), pro následný prodej 

manželům S.  

  

7,  A, Obecní zastupitelstvo  dle § 84 odst.2 písmena „l“ 

zákona o obcích č.128/2000 Sb.  odvolává z funkce   

předsedy kontrolního výboru  paní Magdu  Štěpánkovou 

k 28.2.2013 

     B, Ve smyslu výše uvedeného zákona obecní 

zastupitelstvo volí nového předsedu kontrolního       

výboru paní Markétu Nikolínkovou s účinností od 1.3.2013  

 

8,  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Inspekční 

zprávu“ z inspekční činnosti podle § 174  odst. 2       

zákona č.561/2004 Sb. provedené v Základní škole a  

Mateřské  škole v Rokytně ve dnech 14.-15.   ledna 2013.  

 

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Budoucí 

smlouvy  o zřízení věcného   břemene č. IV- 12- 

2011012/VB/3“  na pozemky parcelních   čísel   780/26  

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

IČ:24729035 

 

10, Obecní zastupitelstvo  schvaluje vytyčení hranic 

pozemků parc. čísel  265/1 ,265/3, 265/8 v k.ú. Rokytno      

( lokalita „Suchý rybník“) pro budoucí výstavbu chodníků 

k zastávce autobusu   „U lesa“. 
 

 

 
 
 
 
 
 
V Obci Rokytno platí „ Obecně závazná vyhláška 
č.   1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu 
oprav a modernizace  bytového fondu“ 
 
Tato vyhláška upravuje pravidla pro poskytování půjček          
na opravy a modernizaci bytů a domů v Rokytně.    
Podávat žádosti o půjčky lze celoročně ( tiskopis žádosti           
o půjčku je k dostání na obecním úřadě v Rokytně a nebo       
na stránkách  www.rokytno.eu v horní  záložce Formuláře).  
 
1, Půjčka je schválena na následujícím zasedání zastupitelstva    
     (schází se většinou 5 x do roka).  
2, Potom je  sepsána smlouva o půjčce. ( 2 ručitelé) 
3, Půjčka má splatnost 3 roky a  roční úrok je  4 %. 
4, Půjčka se splácí   rovnoměrně měsíčními splátkami. 
5, Peníze se čerpají do konce kalendářního roku. 
6, Splácet se půjčka začíná v lednu roku následujícího. 
 
   Z   fondu  oprav a modernizace se  poskytují   půjčky  
    na  tyto  účely : 

   
účel úrok max. výše  

Kč 

Obnova střechy (krytina i konstrukce) 4% 50 000 

Instalace topení včetně kotle ÚT 4% 50 000 

Izolace domu proti spodní vodě 4% 50 000 

Obnova fasády domu ( i  oplechování) 4% 50 000 

Zateplení obvodového pláště domu 4% 50 000 

Vybudování WC, koupelny v bytě 4% 50 000 

Výměna oken a vchodových dveří 4% 50 000 

 

 
 

 
 

 

 

 odešli z našich řad 

             
  31.12.2011   Miroslav Čermák , Rokytno  
 
Tímto doplňuji naši rubriku z  loňských Vánočních 

rokytenských novin a omlouvám se za opomenutí 

zveřejnění  úmrtí  našeho  spoluobčana. 
                                                                                      Marcela Kamenická 

 

 

 

O  čem se jednalo Půjčky na obnovu 
bytového fondu 

Z evidence obyvatel 

http://www.rokytno.eu/


 
 

    

 
             
  V   roce  2013  jsme se  rozhodli  stanovit   
dny  s prodlouženými  úředními  hodinami  
určenými  speciálně  pro  výběr místních 
poplatků a to:  
 
v  kanceláři OÚ v Rokytně 
 
v pondělí   11.3.2013 od 14 do 18 hodin  
ve středu   13.3.2013 od 14 do 18 hodin  
 
v kanceláři  OÚ v Bohumilči 
 
ve čtvrtek  14.3.2013 od 16 do 18 hodin  
 

 

 

 
 

 
 
 
Připomínáme   občanům,  že poplatek   
za odpad a poplatek  za psy  je  třeba zaplatit                                              

             do 31.3.2013. 
 
Poplatek je třeba zaplatit na základě této 
výzvy, složenky k  úhradě  nejsou do domácností 
z ekonomických důvodů zasílány. 
 
Sazba poplatku za odpad za jednu fyzickou 
osobu   
  na rok 2013  činí  450 Kč. 
 
Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč     
   a  za každého dalšího 100 Kč 
 
Poplatky lze zaplatit: 
1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně    
    ( po,út, čt,  do  15.30 hod  a st do 17 hodin )                                                                                   
2. příkazem k úhradě 
3. poštovní poukázkou typu A 
 

Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
 

Při převodu na účet je třeba jako VS uvést  č.p. 
domu. 
    

Upozorňujeme  poplatníky,  že všem, 
kteří nezaplatí poplatek za odpad (popelnice)  

 do  31.3.2013, 
bude vystaven platební výměr, kde je poplatek 

navýšen minimálně o 200 Kč a může být  

 navýšen až na trojnásobek tj. 1350 Kč !! 
 
 
 
 

PPooppllaatteekk  ssee  ppllaattíí  nnaa  zzáákkllaadděě  vvyyhhlláášškkyy  čč..  22//22001122,,  oo  
mmííssttnníícchh  ppooppllaattccíícchh,,  kktteerráá  jjee  kk  nnaahhllééddnnuuttíí  
vv  kkaanncceelláářřii  OObbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  RRookkyyttnněě  nneebboo                  
nnaa  iinntteerrnneettoovvýýcchh  ssttrráánnkkáácchh  wwwwww..rrookkyyttnnoo..eeuu  ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto termínech: 
 

     v  pondělí   22. dubna   2013 
a   v  pondělí   21.  října   2013 
 

 Zastávky v jednotlivých obcích budou 
následující: 
 

Zástava  příjezd 15,45 hod  odjezd 16,00 hod. 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Bohumileč příjezd 16,05  hod odjezd 16,20 hod.  
Stanoviště před hostincem 
 

Rokytno  příjezd 16,25 hod  odjezd  16,55 hod                             
Stanoviště před obecním úřadem 
 

Drahoš  příjezd  17,00 hod  odjezd  17,15 hod 
Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
vyřazená elektronika a chladničky – pouze 
kompletní,  autobaterie, nerozbité zářivky, 
vyjeté oleje, olejové filtry, baterie,   
zbytky nátěrových hmot, léky, teploměry. 
Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze                 
od občanů, ne od podnikajících fyzických a 
právnických osob. Ti totiž musí mít svůj plán  
odpadového hospodářství. 

 

 

 

 
 

Stočné pro rok 2013 je 630 Kč na občana a  rok.  

 
 

Splatné  je  do  30. 6. 2013   
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně     
2. převodem na účet         
 

Majitelem  účtu je  Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. 
 

Číslo účtu 176977704 / 0300 - ČSOB 
 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní 
symbol uvést číslo smlouvy. 
Poplatek je třeba zaplatit na základě této 
výzvy, složenky k úhradě nejsou do domácností 

z ekonomických důvodů zasílány. 
Dále připomínáme uživatelům kanalizačních 
jímek, že je třeba poruchy jímek hlásit co 
nejdříve po zjištění poruchy.Na opravu poruchy 
máme 48 hodin. Při zbytečném váhání 
s nahlášením může dojít k dalším případným 
škodám na zařízení. 
Ve smyslu provozního řádu, může být uplatněna 
náhrada za poškození technologie čerpací jímky 
a to například spláchnutím hadrů, plen, 
hygienických ubrousků s textilií a podobných 
věcí. V případě první poruchy náhradu 
neuplatňujeme, při opakování stejných 
prohřešků proti kanalizačnímu řádu budeme 
náhradu požadovat. 
 

 

 

Poplatek  
za komunální odpad a psa 

 
 

Výběr poplatků 

 
 

Svoz nebezpečných odpadů 

Poplatek za stočné (kanalizace) 

http://www.rokytno.eu/


 

 
 

Na podzim loňského roku  (26.11.2012) jsem za občany 

obce Rokytno předávala Pardubickému kraji  „Petici“        

se žádostí o generální opravu komunikace Rokytno - 

Sezemice.  Odpověď, kterou jsem obdržela zveřejňuji. 
                                                       Marcela Kamenická 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznámení firmy OREDO: 
dovolujeme si Vás informovat o změně jízdních řádů 
k 3.3.2013, která vychází z jednotlivých jednání ORP v lednu a 
v únoru 2013. 
Jízdní řády platné od 3.3.2013 jsou vyvěšeny na webových 
stránkách www.oredo.cz. 
Současně si Vás dovolujeme informovat , že ke dni 1.3.2013 
dochází k úpravě cen jízdného v systému IREDO.   Uvedené 
opatření představuje nárůst cen v průměru o 5%. 
Ceník jízdného platný ode dne 1.3.2013 je zveřejněn             
na webových stránkách www.oredo.cz. 
V případě potřeby volejte příslušného technologa: 
Ing. Martin Hájek : 776 665 444 
Pro dotazy veřejnosti bude ve dnech 1.3. - 4.3. 2013  od 8 do 
18hod v provozu informační linka na telefonu 466 030 708. 
S pozdravem 
z pověření jednatele společnosti OREDO s.r.o. Jiřího Krále 
                                                Jitka Vítková   oredopk@oredo.cz 
 

 

 
 

Ještě nezačala ta pravá hasičská sezona plná soutěží. Nyní je 

vhodná doba na přípravu hasičské techniky a vymýšlení 

taktiky. První velkou naší akcí bylo ,,Hasičské posezení". 

Páteční večer 15.2.2013 se vydařil. Účast byla hojná a ráda 

bych poděkovala všem sponzorům, za spoustu krásných cen 

do naší soutěže o ceny. Velký dík za nás všechny patří 

rodině Lederových a jejím pomocníkům, kteří se po celý 

večer o nás vzorně starali. Děkujeme.  

     V sobotu 2.3.2013 vstoupila do svazku manželského 

naše sestra Jana Richterová s panem Ondřejem Dokoupilem. 

Již před několika lety se Jana začala plně věnovat našim 

mladým rokytenským hasičům. Díky ní a našim dětem se 

hasičině v Rokytně věnujeme v takovém rozsahu.               

O připravenosti na vstup do společného života nás manželé 

Dokoupilovi přesvědčili při odpoledním zátahu našich 

bratrů hasičů. Na lesní cestě na ně čekala krásně ozdobená 

,,ERENA"  s bratry Jirkou Trnkovým, Lukášem Formánko-

vým, Romanem Zajícovým a Leošem Matějkovým.             

S upřímnými slovy novomanžele přivítal náš starosta sboru. 

Po splnění připravených úkolů a uhašení malého požáru byli 

bratry propuštěni k oslavě jejich velkého dne.  

    V sobotu 6.4.2013 jsme organizátory soutěže 

,,Rokytenská míle", která se bude opět konat v prostorách   

u „Kachňárny“. Tímto bych Vás ráda pozvala. Přijďte 

podpořit naše hasičské děti.  Připraveno bude občerstvení 

tak  „přijďte  pobejt“....     Opět bych ráda poděkovala všem, 

našim dobrovolným hasičům, všem, kteří nás podporují.     

Je hezké, když je ve vesnici vidět život... 
                                                                                   Vrbatová Petra st. 

 

 

 

 
 
 

     Úterní odpoledne, den, kdy se scházíme. Myslím, že se 

opravdu všichni těšíme na dny, kdy bude tepleji a budeme 

moci být venku. Hasičině se věnujeme naplno.                            

    Dne 26.1.2013 jsme se zúčastnili v Břehách u Přelouče 

zkoušek odborností. Již tento první společný výjezd nebyl 

bez komplikací. Ten, kdo jel, ví o čem píši.  Vzhledem        

k tomu, že jsme již společně  něco zažili, tak pro nás nebyl 

problém, nad vším se povznést a společnými silami vše 

zvládnout. Děkuji Marcele Tučkové, která neváhala a 

pomohla mě s dopravou. Děti vše s přehledem zvládly a své 

odbornosti si obhájily.  

    Další společnou akcí bylo páteční večerní lyžování           

v Deštném v Orlických horách . A jak by ne , opět problém. 

Díky mému drobnému  pracovnímu úrazu jsem váhala, zda 

tento výjezd nezrušit, ale ne, to nešlo.... Mnoho nás nejelo, 

ale ten, kdo jel, tak se domnívám, že si to užil. Sjezdovka 

byla skvěle připravena k večernímu sjíždění. Byly to 

opravdu hezké tři hodiny.  

    První soutěží je pro nás letos ,,Rokytenská míle", která se 

koná 6.4.2013. Již se pečlivě připravujeme . 

    Naše znalosti si otestujeme na našem prvním letošním 

hasičském soustředění v  Krkonoších 22.3.2013.                   

V pátek v odpoledních hodinách odjíždíme                          

na chatu,,Vejpálku", kde budeme ubytovaní do neděle 

24.3.2013. Srdečně zvu všechny hasičské i nehasičské děti. 

Naše schůzky jsou hezké, srdnaté. Tímto děkuji dětem a 

Karlu Kučerovi, vlastně všem, co mě pomáhají...... 
                                                                

                                                                 Vrbatová Petra st. 

PETICE SDH ROKYTNO 

 Změny jízdních řádů 

Mladí hasiči 

http://www.oredo.cz/
http://www.oredo.cz/
mailto:oredopk@oredo.cz


  

 

 

Termín soutěže Místo 

10.5. 2013 Slepotice 

26.5. 2013 Čeperka 

31.5. 2013 Strašov 

8.6. 2013 R. Bělá 

15.6. 2013 Opatovice 

31.8. 2013 Kostelec u HM 

14.9. 2013 Srch 

21.9. 2013 Kunětice 

5.10. 2013 Rokytno 

 
Těchto  soutěží  se  zúčastníme  a  budeme  rádi,  
 když  nás  přijedete podpořit.             
                  Milan Kamenický     www.sdh-rokytno.ic.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v pedagogickém sboru 

Od ledna 2013 se stal třídním učitelem prvňáčků pan Mgr. 

Zdeněk Neuhöfer, který vystřídal pí. učitelku Mgr. Karolinu 

Kuhnovou. Odešla na mateřskou dovolenou. V dubnu dojde 

k další „výměně stráží“. Pí. učitelka Mgr. Jana Brousilová nás 

opustí z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou. Její úvazek 

převezme pí. učitelka Mgr. Štěpánka Matějková. 

Kontrola České školní inspekce 

V lednu na naší škole proběhla inspekční činnost, kterou 

vykonaly pí. inspektorky Bc. Marcela Toušovská a PaedDr. 

Marta Hunalová. 

Zveřejňujeme závěry: 

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku 

škol a školských zařízení, ve vzdělávacím procesu uplatňuje 

zásady rovného přístupu. Vytváří podmínky pro zdravý vývoj 

dětí a žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví, 

přijímá preventivní opatření k minimalizaci zdravotních a 

úrazových rizik. 

Školní vzdělávací programy (ŠVP ZV a ŠVP PV) jsou 

v souladu s rámcovými vzdělávacími programy, ŠVP ŠD 

s příslušnými ustanoveními školského zákona. Rozpracování 

vzdělávacích záměrů v návaznosti na věkové skupiny dětí 

předškolního věku vytváří optimální podmínky pro 

dodržování zásady přiměřenosti při plánování pedagogického 

působení. 

ZŠ naplňuje učební plán schváleného ŠVP ZV, zajišťuje 

výuku deklarovaných vyučovacích předmětů.                     

Ve vzdělávacím procesu ZŠ byly zařazovány netradiční 

metody a formy práce, které podporovaly rozvoj 

jednotlivých klíčových kompetencí a funkčních gramotností 

žáků. Častá skupinová práce je úspěšně motivovala k zájmu 

o vzdělávání, důsledně bylo využíváno hodnocení a 

sebehodnocení. Vzdělávací proces v MŠ rozvíjí osobnosti 

dětí, podporuje jejich fyzickou a psychickou pohodu, 

napomáhá jim chápat okolní svět. Výsledky vzdělávání se 

učitelky průběžně zabývají. 

Spojení mateřské školy a základní školy je záměrně 

využíváno ke spolupráci v pedagogické oblasti. Ředitelka 

neomezuje koncepční záměry rozvoje pouze na základní 

školu, ale posouvá jejich vytýčení a naplňování již             

na předškolní období. 

Personální předpoklady umožňují plnit vzdělávací cíle 

školních vzdělávacích programů, pedagogický sbor je 

stabilizovaný, převážně kvalifikovaný. Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků probíhá podle stanoveného 

plánu, podporuje inovaci vzdělávání, zohledňuje potřeby 

školy. 

Škola má pro svoji činnost dostatečné prostorové zázemí, 

které bylo v posledních letech výrazně zkvalitněno. 

Podnětné prostředí, personální předpoklady, příznivé klima, 

funkční spolupráce se zákonnými zástupci i s dalšími 

partnery vytvářejí velmi dobré předpoklady pro úspěšnou 

realizaci vzdělávacích cílů. K tomuto účelu má škola 

odpovídající finanční prostředky a potřebnou podporu 

zřizovatele. 

 

Inspekční zprávu v plném znění naleznete na webových 

stránkách školy www.skola-rokytno.webnode.cz v sekci 

Inspekční činnost. 

 

Zájmové kroužky nabízené dětem a žákům naší školy, 

organizované školou 

Základní škola Mateřská škola  

kroužek počet 

dětí 

kroužek počet 

dětí 

Hra na zobcovou flétnu 14 Hra na zobcovou flétnu 11 

Anglický jazyk 6 Anglický jazyk 14 

Sportovní aktivity 19 Arteterapie 7 

Výpočetní technika 14 Pohybová průprava 16 

Taneční kroužek 10 Bejbytaneční (1.pololetí) 12 

Náboženství 4   

Dyslektická náprava 9   

Arteterapie (1. pololetí) 5   

 

Děláme radost sobě u druhým 

Ze zpravodajství televize Nova jsme se dozvěděli, že 

Záchranná stanice volně žijících živočichů Pardubického 

kraje "Pasíčka" se dostala do problémů. Sponzor, který 

zásoboval Pasíčka krmivem, přesídlil do jiné země. 

Polovině žáků naší školy, ke kterým se přidalo i jedno dítě   

z mateřské školy a někteří zaměstnanci, nebyl osud zvířátek 

SOUTĚŽ  V POŽÁRNÍM ÚTOKU DOSPĚLÝCH 

- LIGA PARDUBICKÉHO OKRESU 

Střípky z naší školy 

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


lhostejný. Díky Vám, rodičům, jsme shromáždili překvapivé 

množství rozličného krmiva. V pátek 22.2. si vše odvezl        

p. Josef Cach, zaměstnanec Záchranné stanice. Měl radost, že     

s ním zaplnil kufr své dodávky. A my se radujeme, že jsme 

pomohli dobré věci a že si zvířata pochutnají na dobrůtkách 

od nás. 

Foto najdete na webových stránkách školy www.skola-

rokytno.webnode.cz v sekci O nás - Základní škola - Foto 

2012-2013 - Pomoc pro Pasíčka. 

Z činnosti mateřské školy 

Začátkem ledna jsme ve třídě Berušek vzpomínali na Vánoce. 

Děti bavilo vymýšlet činnosti, které dělají doma a v MŠ a 

předvádět je. Povídali jsme si o názvech jednotlivých částí 

dne. 

Během vyprávění o planetách a hvězdách a při zkoumání 

globusu jsme se dostali k době ledové a k dinosaurům, proto 

bylo několik dnů věnováno těmto tématům. Kromě jiného 

měly děti velkou nabídku knih, encyklopedií. 

V prvním týdnu se nám podařilo pozorovat na zahradě živou 

žížalu. 

A pak přišla pravá zima. Děti si užívaly her na sněhu. Při 

experimentech se sněhem a ledem zjistily, že i bílý sníh může 

obsahovat nečistoty. Nabídka činností byla bohatá: děti se 

učily  písničky a básničky, hrály na rytmické nástroje, 

vznikaly hezké výtvarné práce, jako např. sněhové koule 

vytvořené muchláží nebo krásné obrázky k pohádce               

O nebeských švadlenkách. 

Jednou dopoledne nás ve třídě vyrušil velký hluk. Při pohledu 

z okna jsme zjistili, že se na staré lípě koná sněm havranů. 

Najednou se všichni zvedli - možná se letěli podívat do oblak, 

jestli je nahoře ještě nějaký sníh. 

                                                   Milada Reinberková 

 

 

Ve třídě Motýlků jsme přivítali rok 2013 písničkou 

Fanfrnoch. Vyrobili jsme si nástroj stejného názvu jako 

písnička. 

Připomněli jsme si svátek Tří králů. Poznávali jsme počáteční 

písmena jejich jmen, vymýšleli jména na hlásky K, M, B, 

rytmizovali je hrou na tělo. Svá jména jsme skládali podle 

vzoru. 

Navštívila nás paní z ekocentra Paleta s programem Voda. 

S pohádkou Sněhová královna jsme pozorovali zimní přírodu, 

prozkoumávali jsme led, pozorovali lupou sněhové vločky. 

Kreslili jsme obrázky, jak si představujeme zimní království. 

Zahráli jsme si na cestovatele a poznávali jsme, jak to chodí  

u Eskymáků. Provázela nás píseň Grónská zem. Seznámili 

jsme se s glóbusem, mapami. Zjišťovali jsme, jak se střídá 

noc a den. 

Předškoláci se připravovali k zápisu a byli na návštěvě         

ve třídě  prvňáčků. 

Celý měsíc jsme zpívali písně o zimě s pohybem, hrou         

na tělo, rytmické nástroje. 

                                        Bc. Alice Trojanová 

 

 

Z činnosti školní družiny 

 
V lednu jsme se s novým elánem pustili do radostného 

zkoumání a poznávání světa kolem nás. Zahráli jsme si na 

cestu do pravěku a s pomocí obrázků jsme zjišťovali, jak asi 

člověk měnil krajinu. Zamýšleli jsme se nad tím, zda Země 

patří lidem a své názory jsme se snažili argumentovat a 

prezentovat ostatním dětem. 

  

V dalším lednovém týdnu jsme se zaměřili na poznání 

papíru. V tělocvičně jsme hráli hru na dřevorubce a výrobce 

papíru. Potom již bylo snadné správně seřadit obrázky "      

Ze života papíru". Dokonce jsme hned věděli, že papír patří 

do modrého kontejneru a tím nám obrázky utvořily kruh 

(recyklační cyklus). Při relaxační hudbě jsme domýšleli 

příběh stromu a své hluboké dojmy a pocity z tohoto 

programu jsme zpracovali i výtvarně. Napínavé a zároveň 

veselé bylo vyrábění ručního papíru. Rozmixované staré 

noviny jsme nanášeli na látku a válečkem z nich vytlačili 

vodu. Ruční papír jsme zdobili voňavým kořením, až si naši 

rodiče mysleli, že zase pečeme cukroví. 

Stejně jako jsme poznávali papír, jsme chtěli poznat i PET 

lahev. Dozvěděli jsme se o těžbě ropy, rafinériích i historii 

plastů. Ze získaných informací jsme dokázali poskládat 

obrázky s příběhem PET lahve, který se díky třídění odpadů 

a recyklaci dá také opakovat. PET lahve se staly námětem 

pro různé pokusy. Vážili jsme je digitální váhou a počítali, 

kolik lahví se ročně vyrobí pro Českou republiku. Provedli 

jsme také pokus účinku horké vody na PET lahev. 

Na papír i plasty jsme si do Školní družiny vyrobili 

odpadkové koše a poučné plakáty, ze kterých každý pozná, 

co do košů patří a jak jsou takové výrobky označeny. 

Celý měsíc nás provázela žárovka Žofka, díky které jsme se 

seznámili s rozdílem mezi žárovkou a zářivkou. Podařilo se 

nám získat informace o životnosti Žofky, seznámila nás       

s vědcem T. A. Edisonem a poradila nám, jak můžeme 

energie za světlo ušetřit. Se Žofkou jsme cvičili v tělocvičně 

a vyrobili pro ni divukrásné lustry. 

Leden byl velmi poučný měsíc a rozvíjel u nás pocit 

odpovědnosti k životnímu prostředí a přírodě. 

Jitka Schejbalová 

 

Zápis do ZŠ 
 

K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2013-2014 se 

dostavilo 14 dětí, z toho 7 dívek. V září do školních lavic 

usedne pravděpodobně 9 dětí, protože 5 rodičů bude žádat 

pro své dítě o odklad školní docházky. 

 

Zápis do MŠ 
 

Proběhne ve čtvrtek 04.04.2013.  

Žádost o přijetí dítěte do MŠ a Zápisní list pro školní rok 

2013-2014 jsou ke stažení na webových stránkách školy 

www.skola-rokytno.webnode.cz v sekci Tiskopisy             

ke stažení nebo si je můžete vyzvednout v ředitelně školy. 

Řádně vyplněné tiskopisy můžete odevzdat do ředitelny 

v termínu od 2.4. do 4.4. 2013 nejdéle do 16:05 hod. 

Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí bude vyvěšeno na webových 

stránkách školy i na úřední desce u vchodu do školní 

družiny nejdéle v pátek 5.4.2013. 

Při rozhodování o přijetí, nepřijetí dítěte do MŠ se bude 

ředitelka řídit Kritérii pro přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 

2013-2014 (jsou zveřejněna na webových stránkách školy a 

na úřední desce u vchodu do školní družiny). 

 

Jak vnímají lásku naši druháci a třeťáci 

Kalendář oznamoval, že má svátek Valentýn a na některých 

lavicích i na mém stole se objevily „valentýnky“. Potěšily. 

Obdarovaný se z nich dozvěděl, že ho má někdo rád nebo že 

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


mu někdo něco pěkného přeje. Rozhodla jsem se radost 

opětovat. Vydali jsme se do KRÁLOVSTVÍ SLOV. Přivítala 

nás paní LÁSKA. Oznámila, že jdeme právě včas, protože 

pan Láska svolal příbuzenstvo na karetní radovánky. A tak 

budeme mít příležitost poznat velkou část rozvětvené rodiny. 

Vešli jsme do prostorného sálu, kde si teplé barvy povídaly se 

studenými, světlo se dotýkalo stínu. Okolo oválných stolů 

seděli hráči. „Jé, podívejte se, u prvního stolu hrají podstatná 

jména,“ špitl někdo z dětí. „U stolu s číslem dvě zase 

přídavná jména.“ „Hele, slovesa sedí u stolku s číslem pět.“ 

„A tady hrají slova, která spolu tvoří větu“, upozornila paní 

LÁSKA. Nechtěli jsme rušit, proto jsme tiše prošli sálem a 

paní LÁSCE jsme slíbili, že k nim znovu rádi zajdeme. 

Po návratu do školy si každý zapsal, kdo z rodiny a 

z příbuzných LÁSKY mu byl blízký. Jestliže Vás to zajímá, 

čtěte dál. 

Od stolečku číslo 2, kde si rozdávala karty přídavná jména, 

byla dětem nejbližší slova: 

kamarádská, zamilovaná, krásná, mazlivá, hezká, milá, 

příjemná, tajuplná, usměvavá, velká, šťastná, roztomilá, 

sladká, milosrdná, teplá. 

Okolo stolečku s číslem 5 seděla slovesa a děti nejvíce 

oslovila: 

pomáhá, usmívá se, pusinkuje, hladí, mlaská, zahřívá, lechtá, 

hřeje, červená se, stydí se, kouzlí, je nervózní, šimrá, 

rozesměje, potěší, umí rozbrečet, usmiřuje, hledá, poslouchá 

(své srdce), přitahuje, spojuje, uzdravuje. 

A které z vět si děti přinesly z návštěvy? 

Maminka mě má nejvíc ráda. 

Láska je moudrá a laskavá. 

Láska je lehká jako pírko. 

Láska je plná radosti, krásná a upřímná. 

Láska je příjemná a hřejivá. 

Láska je neobyčejná, magická a tajuplná. 

Láska umí zahřát, pohladit a rozesmát. 

Láska je konečné pouto. 

Láska je tichá a kamarádská a já ji projevuji Martínkovi K.. 

Jistě jste si všimli, že děti zaujali hráči sedící většinou 

v plném světle, u pastelových stolů, u teple zbarvených stěn. 

Zraku dospělého by asi neunikla přítomnost NENÁVISTI v 

sále. Děti si jí všimnou později. Mnohé z nich budou 

postupně přicházet k poznání, že NENÁVIST je příbuzná 

LÁSKY – tvoří s ní celek. Budou zjišťovat, že si k oběma 

mohou vytvořit různé i protichůdné postoje. Zkušeností 

dojdou k tomu, zda je účinnější s NENÁVISTÍ bojovat nebo 

ji poznat, přijmout a ochočit si ji.  Děti čeká i poznávání 

zákonitostí rovnováhy. Již nyní zjišťují, že v životě je tvoření 

spojeno s aktivitou, se snažením, které však, když je ho 

mnoho, může vést (mnohdy i nepozorovaně) k destrukci. 

Zároveň, že právě destrukce umožňuje nové tvoření. 
Pesimistické i optimistické zároveň. Prostě celistvé a v tom je 

kouzlo žití. A je jen na každém z nás, jestli a jak si kouzlo 

žití vychutnáme.  

   Mgr. Olga Brousilová 

 

 

( fejeton) 
 

Sláva nebo třikrát hurá? No, asi jak se to vezme. 21. prosince 
minulého roku se pro většinu z nás stalo magickým datem.      
Přese všechnu snahu ignorovat ho, se nám to tak úplně 
nepodařilo. Ale proč se divit, jedná se pouze o další zákon 
schválnosti. Pamatujte si: cokoliv se rozhodnete natrvalo a se vším 
despektem ignorovat, vždycky to bude to jediné, co vás doopravdy 
bude zajímat. A navíc, lidé se rádi bojí. Dokonce velmi rádi.      
Podle mého názoru je to však podmíněno tím, že lidé především 
rádi oslavují, ať už to, že strach překonali nebo to, že strach 
překonal je. Jedno plus se na tom  všem však najít dá – přežili 
jsme! A při vší úctě ke slavným Mayům myslím, že ještě chvilku 
přežívat budeme.  Vypěstovali jsme si na to takový zvláštní 
instinkt, který je živený dnešní dobou, dnešním světem.  Co je 
přece proti nám takový výbuch sopky, zemětřesení, globální 
oteplování a mnoho dalších živelných a přírodních katastrof. My 
jsme přece silnější, s naší veškerou technikou naprogramovanou 
na jedno jediné kliknutí. Alespoň to, bohužel mylně, v sobě živíme. 
A právě proto, promiňte mi ta drzá slova, si dovolím tvrdit, že je 
člověk tvor velmi hloupý. Řekla bych namyšlený, ale protože 
namyšlenost pramení z hlouposti, vyšla by má slova naprázdno.  
Ale nebojte se, blýská se přece na lepší časy. Po dlouhou dobu 
jsme si po ulicích mohli číst billboardy a plakáty o tom, jak naše 
budoucnost bude vzkvétat, pokud zvolíme…. Koho vlastně? Kdo 
nám zajistí tu růžovou a květnatou budoucnost? Je to opravdu 
člověk, kdo má tohle ve své moci? Dnešní člověk? Otázky, na které 
se jen velmi těžko hledá odpověď. Proto myslím, že bychom měli 
všichni odhodit své „klobouky“ a otevřít naši mysl otázce, komu 
vkládáme na bedra naši důvěru. Jestli to nakonec nebude ta malá 
zelenomodrá věc, co se už miliardy let vznáší ve Vesmíru.  Lidé by 
v sobě měli najít trochu méně samolibosti a trochu více pokory. 
Bohužel slovo pokora se nám odcizuje závratnou rychlostí. Co to 
vlastně pokora znamená? Pokora, pokora.. Kora.. Pokr? PoKera? 
Kera? Kérka?!  Jasně, vytetujeme si všichni na záda Zemana! 

                                                                                                                                                
Vendula Ehlová 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tak svět nakonec neskončil….   



 
 
 
 
Oblastní charita Pardubice srdečně děkuje obci Rokytno,           
za umožnění konání Tříkrálové sbírky v obci a za zajištění 
občerstvení koledujícím dětem, které jej díky Vaší podpoře 
dostaly zdarma. 
V obci Rokytno se vybrala částka 7 987,- Kč, za což všem,        
kteří přispěli,  patří velký dík. 
Za Vaši vstřícnost Vám děkujeme a přejeme vše dobré      
 v roce 2013 
  Děkujeme. 
                                                    Oblastní charita Pardubice 
 
 

 

 

Placená inzerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placená inzerce 
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