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Spolek  POHODA  a  Obec Rokytno 
VÁS  SRDEČNĚ  ZVOU 

 
NA 

 

VÝSTAVU  PATCHWORKU 

 

                         VE DNECH:    25. 3. - 27. 3. 2016 
                         OD:                  10.00 - 16.00 hodin 
                        KDE:    Výstava modelů autíček     Rokytno – dům č.p.146  

 

Děvčata ze spolku POHODA budou ukazovat šití 
zajímavé techniky – PATCHWORK . 

 

„V  TYTO  DNY  SE  VSTUPNÉ  VYBÍRAT  NEBUDE“ 
 

Výrobky vyráběné technikou „patchwork“ budou vystaveny  do 31.5.2016. 
 

 
                                                                      

              
 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
 

       Úvodem bych Vám všem ráda poděkovala, za Vaše 
rady, nápady, názory a připomínky.  
Rok 2016 jsme začali plesovou sezonou, obecní 
ples, hasičské posezení a maškarní bál, jak pro 
dospělé, tak i pro děti byl velice hojně 
navštíven. Pořadatelé našich plesů Vám děkují  
za účast a těší se na první čtvrtletí roku 2017.  

  Kulturní akce v naší obci jsou známé          
po širokém okolí. I letošní rok jsme začali      
v obci Rokytno „Velikonočním tvořením“, kde si 
každý vyrobil velikonoční výzdobu, popřípadě se 
jarně naladil.   O velikonočním víkendu,       
od 25.3. - 27.3.2016 bude „Výstava patchworku“   
na výstavišti autíček v Rokytně. Děvčata ze 
spolku Pohoda budou ukazovat šití patchworkových 
výrobků. „Pálení čarodějnic“, každoroční slet 
čarodějnic a čarodějů u kachňárny .Letošní rok 
budeme poprvé podpalovat hranici. Dětský den 
budeme mít se složkami IZS, kdy se budeme snažit 
dětem přiblížit náročnou práci zdravotníků, 
hasičů, policistů a psovodů. Opět budou pro děti 
i dospělé připraveny soutěže a drobné odměny.  

  To byla zábava a nyní trochu práce. Již       
v měsíci únoru bylo zažádáno o stavební povolení 
na výstavbu kanalizace v Bohumilči. V měsíci 
dubnu předáváme staveniště a firma Dlažba Vysoké 
Mýto s.r.o. vybuduje v naší obci nové chodníky. 
Jedná se o místo od č.p.106  až k zastávce       
u lesa na Hradec Králové. V létě bychom měli 
přistavovat nástavbu na dům č.p.146, bývalá 
hospoda a měnit stará okna za nová. V Bohumilči 
nás čeká oprava hospody, v Zástavě budeme stavět 
zahradní domek a v Drahoši opravovat střechu    
na kulturním domě.  

  Domnívám se, že nás čeká spousta práce, ale i 
zábavy.  Upřímně Vám přeji spoustu krásných 
slunečných dnů a úsměv na tváři.   
                                Vrbatová Petra  
  
 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 
1/2016 konaného dne 28.1.2016 

 
1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program 

zasedání. 
 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
pí J. Richterovou a p. V. Blažka. 

 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání 
ze dne 14.1.2016. 

 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtové 
opatření“ č.1/2016 k  28.1.2016.  
 Příjmy celkem: 0,-Kč. Výdaje celkem:0,-Kč. 
 Úprava bude pouze ve výdajích  -  platba za    
přestupky a poníženy výdaje na správu. 
 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje, výsledky 
výběrového řízení –„Bezpečné a bezbariérové 
chodníky v Rokytně“, na základě výsledků, 
pověřené výběrové komise, kterou byla dne 
7.1.2016 jako ekonomicky nejvýhodnější 
vybrána nabídka uchazeče Dlažba Vysoké Mýto 
s.r.o. 

 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje čistou výši 
ročního nájemného v administrativní budově 
Rokytno č.p. 173 ve výši 300,-Kč za m2 ročně. 

K této částce bude připočten plyn, elektrika, 
voda a služby (parkoviště, úklid, odpad) dle 
skutečných nákladů. Rozdělení nájmu, energií 
a služeb musí být z důvodu přechodu Obce 
Rokytno na plátcovství DPH. 

 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
statika na budovu hospody v Bohumilči. 

 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypracování 
„Oficiálního statického posouzení s návrhem 
na opravu trhlin ve stěnách“, zpracovatel pan 
Ing. František Hofman, autorizovaný inženýr 
pro statiku a dynamiku staveb. 

 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání 
zpracování „Strategického rozvojového 
dokumentu obce Rokytno“, firmou  VN KONZULT, 
s.r.o., paní Kateřinou Korejtkovou.  

 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření 
„Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu    
způsobenou obci“, panem Ing. Josefem 
Horálkem. 

 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu       
o převodu investorství mezi  Svazkem obcí 
Rokytno – Chvojenec a obcí Rokytno na stavbu 
„SO 050 – 052 Tlaková kanalizace  Bohumileč“.                    
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
Rokytno 2/2016 konaného dne 25.2.2016 

 
1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program 

zasedání.  
 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
pí. M. Hubačovou a p. J. Malíka. 

 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání 
ze dne  5.2.2016 

 

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí nabídku 
firmy GEOSENSE s.r.o. na nákup programového  
vybavení mapového portálu. Nabídku přednesl 
pan Darek Horník. Doporučeno na jednání OZ 
v březnu.  
 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
Hospodaření obce Rokytno v roce 2015.  

 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje účelovou 
dotaci Zš a mš Rokytno, okres Pardubice ve 
výši 7499,-Kč na nákup pračky ZWF61200W. 

 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 2/2016 k 25.2.2016. 

    Příjmy celkem:                0,-Kč. 
Výdaje celkem:              7499,-Kč. 
Saldo hospodaření:         -7499,-Kč. 
Financování:  zapojení přebytku   7499,-Kč. 
 

8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí sepsání 
a podepsání nájemní smlouvy – Hospoda  
Bohumileč, počínaje dnem 16.2.2016 na dobu 
určitou do 16.2.2017. Výše měsíčního 
nájemného je 1,- Kč. 

 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje pomoc Viktoru 
Lubasovi sběrem plastových víček v našich 
obcích Bohumileč, Drahoš, Rokytno a Zástava. 

10.  Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 
sušičky na prádlo do Základní a mateřské 
školy v Rokytně, okres Pardubice. 

 

11.   Obecní zastupitelstvo schvaluje, že 
příspěvky složkám budou vypláceny na základě 
předložených dokladů z rozpočtu obce, ve 
stejné výši jako v roce 2015. 

 
 

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V MĚSÍCI     
BŘEZNU JE PŘESUNUTO NA 31.3.2016 

 

O čem se jednalo 

 

Slovo starostky 



     

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

                                             do 31.3.2016. 
 

    Poplatek za svoz a likvidaci odpadů je           

           550 Kč za  poplatníka a rok. 
  

V případě, že nezaplatíte poplatek do 31.3.2016, 
bude Vám vystaven  „Platební výměr“, ve kterém 
bude poplatek zvýšen.  Poplatek lze zvýšit až na 
trojnásobek. 
 

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. 2016. 
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu     
   v Rokytně v úředních hodinách  
2. příkazem k úhradě 
3. poštovní poukázkou typu A   
   (hotovost  – účet) 
Majitelem  účtu je  Obec Rokytno. Účet je vedený 
u Komerční banky v Pardubicích 
 

 Číslo účtu 43-3686410277 / 0100 
 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní 
symbol uvést číslo popisné  domu, případně  do 
textu jméno poplatníka. 
Vše o poplatcích je na našich stránkách 
www.rokytno.eu 
 
 

INZERCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto termínech: 

     v  pondělí   18. dubna 2016 
a    v  pondělí   10. října 2016 
 

 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. 
 

Dále můžete po celý rok dávat:  

 

Elektroodpad -vysloužilé elektrospotřebiče  
do prostoru za obecním úřadem v Rokytně (ledničky, 
pračky, sporáky, televize, počítače, a další 
domácí elektrospotřebiče 
a do kontejneru v budově obecního úřadu v Rokytně 
(menší kusy–telefony,feny,žehličky a pod)  
 

Úsporné kontaktní zářivky a výbojky a baterie 
 do kontejneru  v budově obecního úřadu v Rokytně. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svoz nebezpečných odpadů  Poplatek za komunální 
odpad a za psa  

http://www.rokytno.eu/


 
 
 

 odešli z našich řad  
           

  22. 7. 2015    Jiří  O p a   Rokytno  
 

Tímto doplňuji naši rubriku z  loňských „Vánočních 
rokytenských novin“ a omlouvám se za opomenutí 
zveřejnění  úmrtí  našeho  spoluobčana.                                                                                   
                                          Marcela Kamenická 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

V měsíci dubnu bude v naší obci Rokytno předáno 
staveniště firmě „Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.“, 
která bude rekonstruovat stávající chodníky a 
budovat nové chodníky, směrem od č.p.106        
k autobusové zastávce na Hradec Králové. Nové 
chodníky bychom měli převzít do konce srpna roku 
2016. Výstavbu budou provázet určitá dopravní 
omezení, za což se občanům předem omlouváme. 
Zároveň Vás žádáme o dodržování bezpečnostních 
nařízení, je to ku prospěchu nás všech.   
                                      Děkujeme. 

 

 

 

 

Dům č.p.146 je obecním domem, kde se nachází 
provozovna kadeřnictví, ordinace lékaře a 
výstava autíček a hraček. Mimo jiné děvčata    
ze spolku Pohoda a naši občané, kteří jsou 
manuálně zruční, zde mohou vystavovat své 
výrobky. Z důvodu chátrající střechy, jsme 
nuceni střechu opravit. Nejrozumnější variantu 
shledali naši zastupitelé nástavbou této obecní 
budovy, kde bude střecha nová, sedlová a 
prostory v nástavbě budou připraveny pro další 
aktivity našich občanů. Stávající okna a dveře 
budou také vyměněna. Pokud nám budou hvězdy 
nakloněny, tak rekonstrukce proběhne v roce 
2016. 

 

 

 

 
Na základě odborného „Posouzení zdravotního 
stavu stromů v Rokytně“, který nám zpracovala 
paní Ing. Baladová, jsme přistoupili ke kácení 
některých stromů v naší obci.  Náhradní výsadba 
13-ti stromů  je nařízena a  musí být  provedena    
do konce roku 2016.  
Důvody  ke  kácení  jednotlivých  stromů  jsou       
k nahlédnutí na obecním úřadě v Rokytně. 

 

 

 

 

PŘÍJMY                                
Daňové příjmy                                  9 727 520 Kč 

Nedaňové příjmy                              1 304 447 Kč 
Kapitálové příjmy                             2 951 630 Kč  

Přijaté dotace                                    1 472 574  Kč 
     

CELKEM                                 15 456 161 Kč 
 

VÝDAJE                                        
Zeměd.,kanalizace,vodní a lesní hosp.     1 583 319 Kč 

Doprava, silnice                                           723 644 Kč 

Školství                                                     1 534 497 Kč  
Kultura,knihovna,zájmová činnost              312 770 Kč                               

Sociální péče a podpora sam.bydlení        2 064 577 Kč                               

Bydlení, nebytové prostory                       1 030 325 Kč 
Péče o zeleň, územní rozvoj                      1 645 867 Kč 

Odvoz odpadů                                              564 524 Kč 

Bezpečnost a veřejný pořádek                     118 092 Kč 

Požární ochrana                                           101 197 Kč 
Územní samospráva,zastupitelstvo,daně  2 184 652 Kč 
 

 
 

Splátky půjček                                         1 277  080  Kč 
 

CELKEM                                   13 140 544 Kč 
 

 
 
 
 

 
 

Příjmy   Výdaje    

Od občanů 359.560 Kč Popelnice odvoz 288.467 Kč 

EKOKOM 122.201 Kč Nákup popelnic 7.072 Kč 

Ostatní   19.025 Kč Velkoobjemný odpad 25.822 Kč 

  BIO odpad (zeleň) 24.587 Kč 

  Plasty, papír, sklo 199.130 Kč 

  Nebezpečný odpad 19.446 Kč 
 

 

Celkem 
 

500.786 Kč 
 

Celkem 564.524 Kč 

 
  
 
 
         

 Obecní úřad Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Sezemice   
telefony  kancelář úřadu 466 989 128 ,   
Petra Vrbatová 602 435 122 ,  
Jiří Fousek 773 005 182 
Marcela Kamenická 724 180 927            

Email: urad@rokytno.eu  
Webové stránky www.rokytno.eu 
 

 

 

   

   Obecní úřad 

       Rokytno 

 

   úřední hodiny 

Den Hodina 

Pondělí 7 - 12 13 - 17 

Úterý nejsou úřední hodiny 

Středa 7 - 12 13 - 17 

Čtvrtek nejsou úřední hodiny 

Pátek 7 – 12 
 

 

Z evidence obyvatel 

Rekonstrukce a výstavba chodníků 

v obci Rokytno 

Nástavba domu č.p.146 

říkrálová sbírka 

Hospodaření obce Rokytno 
v roce 2015 

Likvidace odpadů v roce 2015 

 

Kácení dřevin v Rokytně 

Obecní úřad Rokytno 

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


 
               Základní škola  a        

               mateřská škola Rokytno,                  
             okres Pardubice 

 
 

 
Akce školy od ledna do března 
 
Již tradičně spolupracujeme s ekocentry, která 
pro naše děti zajišťují kvalitní zajímavé 
programy s ekologickou tematikou, s tematikou 
spojenou k získávání finanční gramotnosti. 
Od ledna byly realizovány vzdělávací programy -  
Energie není zadarmo a Nákupy s rozumem. 
V březnu se děti mohou těšit na program Včely a 
Inspirace přírodou. 
Snažíme se, aby děti rozvíjely svou 
předčtenářskou a čtenářskou gramotnost i 
prostřednictvím divadelních představení. V lednu 
děti shlédly hudební Perníkovou pohádku, 
v březnu je čeká Honza a drak a divadelní 
představení Vyčaruj mi pohádku. 
Je báječné, že se děti mohou ve škole setkávat i 
se zajímavými lidmi, kteří mohou probudit zájem, 
mohou se stát inspirací. Dík naší knihovnici, 
paní Boženě Blažkové, jsme mohli v naší škole 
přivítat zajímavého hosta.  
V pátek před jarními prázdninami 19. února nás 
navštívila několikanásobná mistryně světa v 
orientačním potápění a autorka knížky Potápění 
Zuzana Dvořáková. Žákům i dospělým formou besedy 
i formou audiovizuální sport přiblížila. Žáky 
zaujala neobvyklá výstroj, bez které se žádný 
orientační potápěč neobejde. Zjistili, že kromě 
fyzické vybavenosti k tomuto sportu patří i 
vědomosti, rychlé rozhodování a nezbytná 
orientace. Byli překvapeni, za co mohou být 
závodníci diskvalifikování a ze závodů vyřazení. 
Snad nejvíce dotazů musela paní Zuzana Dvořáková 
zodpovídat našim prvňáčkům. Pokud se chcete 
dozvědět o orientačním potápění a paní Zuzaně 
Dvořákové více, zadejte si do svého vyhledávače 
 
http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprav
a/zuzana-dvorakova-mistryne-sveta-v-orientacnim-
potapeni--1128090 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747
-sama-doma/212562220600120/obsah/222080-
orientacni-potapeni-zuzana-dvorakova/   
 
Chceme, aby děti poznali život v obci, práci 
složek, sdružení, spolků v obci. V rámci 
naplňování projektu Regenerace školní zahrady – 
jeho ročního plánu - za dětmi do mateřské školy 
přišla paní starostka, aby jim přiblížila práci 
hasičů a vody jako živlu, který je pro lidi 
nezbytný, ale dokáže mu i škodit.  
Dík organizačním schopnostem předsedkyně školské 
rady byly panem Jiřím Kalousem vysoustruhovány 
krásné figurky a hrací kostka pro venkovní hru 
Člověče, nezlob se. Paní Michala Šimáková ušila 
figurkám - kuželkám 12 identifikačních oblečků. 
Takže až nám jaro dovolí, hra může začít. 
Děkujeme za ochotu i za práci. 
Děti z MŠ pod vedením pí. učitelky Milady 
Reinberkové přivítaly naše malé občánky 
kulturním vystoupením. 
 

Poslední březnový týden proběhne v mateřské i 
základní škole tradiční přehlídka nejlepších 
školních zpěváčků – Perníkový slavík. O sladkou 
odměnu pro všechny účinkující se postarají naše 
paní kuchařky. Jejich perníkoví slavíci jsou 
bezkonkurenční. Proto se stává, že je rodiče 
zpěváčků málokdy stihnou ocenit.  
 
Březen je ve znamení setkávání s rodiči.      
1. března se sešli zástupci školské rady, 
rodičů s učitelkami a ředitelkou, aby se 
poradili, jak připravit slavnostní otevření 
naší zahrady. Následně se sejdou ke konci 
měsíce. 
10. března proběhla schůzka s rodiči žáků ZŠ. 
Společně jsme probírali podněty od rodičů, 
následně jsme se rozešli do tříd, kde rodiče 
získali informace o probíraném učivu, jeho 
úskalích, o pravidlech hodnocení žáků atd. 
Ve středu 16. 3. bude pro děti a jejich rodiče 
připraveno v mateřské škole Velikonoční 
tvoření. 
 

Změny v personálním obsazení školy 
 
Od ledna vystřídala z důvodu odchodu do důchodu 
vedoucí kuchařku paní Alenu Kolínovou paní 
Hedvika Zbudilová. Naší snahou je vařit zdravě, 
chutně a zároveň nesmíme opomíjet hospodárnost. 
Těším se na další zpestření jídelníčku. 
Zakoupili jsme Recepty ze soutěží školních 
jídelen. Některé z nich již paní kuchařky 
vyzkoušely a setkaly se s pozitivním ohlasem 
strávníků. Je příjemné mít kolem sebe tvůrčí 
lidi, kteří mají rádi svoji práci. 
Touto cestou upozorňuji rodiče dětí z MŠ i žáků 
ZŠ, aby nezapomínali odhlašovat děti ze 
stravování v případě jejich nepřítomnosti ve 
škole a následné přihlašovat při návratu dětí 
do školky, do školy. Jestliže tak neučiníte, 
stravné propadá, nemáte nárok na vrácení 
stravného. Vyzvednout oběd do jídlonosiče si 
můžete pouze první den nemoci dítěte.  
 

Střípky z mateřské školy 
 
Leden a únor u Berušek 

Na začátku měsíce ledna jsme si vyprávěli 
příběh o Třech králích. Poslouchali jsme a 
zpívali koledu „My Tři králové“. 
Vyprávěli jsme si pohádku „O dvanácti 
měsíčkách“. Seznamovali jsme se s ročními 
obdobími a jednotlivými měsíci v roce. 
Povídali jsme si o tom, jak vypadá zima v 
polárních krajích. Hledali jsme obrázky v 
knihách, prohlíželi mapy a globus. Zjišťovali 
jsme, která zvířata žijí v krajích, kde je 
stále sníh a led. Stavěli jsme iglú z 
molitanových kostek, zkoušeli chodit po 
ledových krách. Poslouchali jsme Grónskou 
písničku a doprovázeli ji na rytmické nástroje. 
Naučili jsme se básničku Eskymácká abeceda. 
Malovali jsme obrázky se zimní tématikou a 
vyráběli zimní čepice a rukavice z papíru. Ve 
třídě jsme hráli hry, zkoušeli hod papírovou 
koulí, prováděli výstupy na žebřiny, cvičili na 
lavičce. 

http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/zuzana-dvorakova-mistryne-sveta-v-orientacnim-potapeni--1128090
http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/zuzana-dvorakova-mistryne-sveta-v-orientacnim-potapeni--1128090
http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/zuzana-dvorakova-mistryne-sveta-v-orientacnim-potapeni--1128090
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/212562220600120/obsah/222080-orientacni-potapeni-zuzana-dvorakova/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/212562220600120/obsah/222080-orientacni-potapeni-zuzana-dvorakova/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/212562220600120/obsah/222080-orientacni-potapeni-zuzana-dvorakova/


Díky příznivému počasí jsme mohli hrát hry se 
sněhem i venku na zahradě a na hřišti. 
Vyšlapávali jsme obrázky do sněhu, tvořili 
bludiště, bobovali a sáňkovali. Pomocí lupy jsme 
pozorovali jednotlivé sněhové vločky. Všímali 
jsme si, jak se tvoří a taje led v nádržce na 
zahradě. Na vycházkách jsme pozorovali stopy ve 
sněhu a ptáky u krmítek.  
Společně s motýlky jsme se vydali na delší 
výlet. U Zbudilů jsme krmili ovce tvrdým pečivem 
a pohladili si jehňátka. Na konci měsíce jsme 
zhlédli divadelní představení s písničkami 
Perníkovou pohádku. 
 
V únoru se děti ze třídy Berušek seznamovaly se 
zimními sporty. Jelikož počasí sportování venku 
příliš nepřálo, děti si zimní sporty užily ve 
třídě a některé si také vyzkoušely. Pomyslně 
vyrazily na hory a zkoušely skluz po lavičce 
jako jízdu na saních z kopce, přitahovaly se po 
laně při jízdě na lyžařském vleku. Jako brusle a 
běžky dětem posloužily kousky koberců.  
V další části měsíce jsme si s dětmi povídali o 
tom, co dělají zvířata v zimě – kde žijí, jak 
zimují a také o tom, jak můžeme pomáhat, aby 
přečkání zimy bylo pro zvířata o něco lehčí. 
Děti poznávaly, co je dobré sypat v zimě ptáčkům 
do krmítek. Společně jsme vyrobili krmítka ze 
šišek, sádla a semínek. Hotová krmítka jsme 
rozvěsili na zahradě na stromy a během 
následujících dnů jsme pozorovali, jak semínka 
ubývají. Společně s Motýlky jsme nachystali 
dobroty také do krmítka pro veverky.  
Při vycházkách jsme pozorovali zimní přírodu a 
hledali první sněženky. Vydali jsme se na delší 
vycházku okolo rybníka, kde jsme mohli pozorovat 
kachny a labutě. 
Během února jsme cvičili v tělocvičně, hráli 
pohybové hry, napodobovali pohyby zvířat. Hráli 
jsme hry s psychomotorickým padákem. Děti 
kreslily obrázky různých zvířat. Zpívaly 
písničky se zimní tématikou, doprovázely je na 
rytmické nástroje.  
Ke konci měsíce jsme si společně s dětmi ze 
třídy Motýlků užili pohádkový karneval. 
Nyní už děti čekají na jaro. Na školní zahradě 
pozorují rašící rostliny a nádržku pro žáby. 
Těší se na hry na zahradě a na herní prvky, 
které budou využívat. 
                            Bc. Petra Tomášková 
 

Projekt regenerace zahrady MŠ pokračuje. 
 
 

 

V průběhu ledna a února jsme získali všechny 
potřebné certifikáty k herním prvkům umístěným 
na školní zahradě. Nyní realizujeme další etapu 
projektu. Aby nám byl projekt uznán a schválen, 
vytvořila jsem šedesátistránkový dokument - Plán 
činnosti – tvorba materiálů a pomůcek pro EVVO, 
který mimo jiné obsahuje velmi podrobný roční 
plán činností na školní zahradě i ve třídě, 
společné akce se složkami, neziskovými 
organizacemi atd. i stručnější pětiletý plán. 
Jak plán naplňují paní učitelky s dětmi, se 
dozvíte v níže uvedeném článku paní učitelky 
Milady Reinberkové. 
 
Na podzim jsme začali s naplňováním Projektu 
regenerace zahrady.  Děti s chutí vyzkoušely 
nové herní prvky, vodní hřiště, hru Panák a 
Člověče, nezlob se. Prozkoumaly záhonky 

s bylinami, nádržku pro žáby, vyhledaly všechny 
domečky a budky pro živočichy. Velký zájem u 
dětí vzbudil průzkum skladu zahradního náčiní. 
Vyzkoušeli jsme nové konývky se sklápěcími 
držadly. Hrábě a kolečka jsme využili k hrabání 
a odvozu listí. Začátkem podzimu se dřevěné 
sudy naplnily dešťovou vodou, a tak jsme ji 
společně s pískem, kameny a dřevem použili 
k experimentům – děti zkoušely, co se udrží na 
hladině, co se potopí, rozpustí.  
Krásné podzimní dny nám poskytly možnost 
k poznávání stromů na zahradě a v jejím okolí. 
Listy, jehličí, kaštany, žaludy, šišky – vše 
jsme využili nejen k poznávání a třídění podle 
stromů, ale zejména k výrobě různých figurek, 
které dlouho zdobily prostory naší MŠ.  
S příchodem zimy jsme se věnovali pozorování a 
rozpoznávání ptáků v přírodě zrakem, sluchem – 
havran, kos, sýkora, vrabec. Děti přemýšlely, 
čím se přezimující ptáci živí a proč např. 
vlaštovka, čáp na podzim odlétají. Často jsme 
chodili do parku pozorovat kalouse. 
V okolí budek jsme rozvěsili krmení pro ptáky a 
naplnili krmítko pro veverku. 
Oblíbené jsou pokusy. Kromě již výše zmíněného 
experimentování s vodou a dalšími přírodninami 
jsme pozorovali větvičku z třešně. Do Vánoc 
sice nerozkvetla, ale v novém roce nás potěšila 
mnoha květy.  
Založili jsme dlouhodobý experiment: nasbírané 
listy a byliny jsme uložili na různá místa. 
Plastová láhev s vodou v mrazničce, druhá láhev 
s vodou v altánku a zbytek bylin a listů na 
tácku na okně ve třídě. Děti mohly pozorovat, 
že přírodniny ve třídě se během několika dnů 
seschly, až se rozdrolily. Zajímavé je 
pozorování lahve s vodou v altánku a současně 
sledování venkovního teploměru. Při teplotě pod 
nulou jsme zkoušeli sílu ledu v nádržce pro 
žáby.  
A když nebyl sníh, pozorovali jsme, co dokáže 
vykouzlit mráz na trávě, na plotu, na listech a 
také třeba na popelnicích.  
V lednu jsme si konečně mohli užít pravé zimní 
radovánky. Nejdříve si děti postavily 
sněhuláka. Za pár dnů z něho však zbyly jen 
kamínky, šišky, větvičky a květináč, který 
sloužil jako klobouk.  
Po několika mrazivých dnech jsme se mohli vydat 
na rybník užít si klouzání a bruslení. 
Samozřejmě jsme nezapomněli na zopakování 
bezpečného chování při zimních hrách. 
Děti si užily sáňkování, bobování i dalších her 
na sněhu.  
Prováděli jsme pokusy se sněhem, ledem, vodou, 
mrazem a teplem. Děti zjistily, že i ve 
zdánlivě čistém sněhu je mnoho nečistot. 
K pozorování jsme využívali také lupy.  
Za krásného slunečného dne jsme se vydali do 
lesa ke krmelci. Ve sněhu bylo mnoho stop, 
některé patřily bažantům a zajícům. Do krmelce 
jsme nasypali kaštany a žaludy. Cestou zpátky 
jsme pozorovali délku vlastních stínů.  
Část měsíce byla věnována orientaci v čase, 
spojování časových představ s činnostmi, které 
pravidelně vykonáváme. 
Děti se snažily určovat celou hodinu na 
nástěnných hodinách. Za slunečného dne jsme 
pozorovali a zaznamenali stín na slunečních 
hodinách. Velký zájem u dětí vzbudilo zkoumání 



globusu, prohlížení knih o planetách a vesmíru, 
prohlížení dětských atlasů. 
Součástí naplňování projektu je účast dětí na 
vzdělávacích programech: Sovy a dravci, Pavouci, 
Jak přezimují ježci, Vánoce, Smyslové vnímání, 
Energie není zadarmo. 

 
Zápis do mateřské školy 
 

  Zápis do mateřské školy proběhne v úterý  
10. 5. 2016. Přihlášky si můžete vyzvedávat     
od pondělí  11. 4. 2016.  

 
Střípky ze školní družiny 
 

Po vánočních prázdninách čekala na děti ve 
družině spousta nových hraček, her a stavebnic, 
které šly z ruky do ruky. 
V průběhu měsíce jsme se věnovali tématu přírody 
– poznávání a ochraně. Zabývali jsme se tím, jak 
pomoci zvířatům v zimě, rozmístili jsme svá 
vyrobená krmítka v parku, ustrojili jsme v lese 
stromeček pro zvířátka a chodili jsme jednotlivá 
místa pozorovat. Sledovali jsme stopy ve sněhu a 
snažili se rozeznat, komu patří. Pověděli jsme 
si také, jak přírodu chránit, a co by se dělat 
nemělo, jak zacházet s odpadky, jak je třídit. 
Zjistili jsme, že i „pet lahve“ nám mohou 
posloužit k výrobě hraček -  barevné chobotnice 
a želvy. Zážitkem byla výroba chapadel nad 
plamenem svíčky, kde děti viděly, jak se mění 
tvar plastu.  
Nevšedním zážitkem byla návštěva štěňátka u 
Šimečkových, u Zbudilových jsme obdivovali 
čerstvě narozená jehňátka. Ovečky jsme mohli i 
nakrmit. 
A protože nám přálo počasí, sáňkovali jsme, 
stavěli jsme sněhuláky, iglú.  Díky mrazům a 
slunečným dnům jsme chodili na rybník, kde jsme 
si užívali zimních radovánek. 
Vysvědčení jsme ve družině oslavili vyrobenými 
sladkými poháry. Oslava se zdařila.  
Únor pak patřil spíše tomu, jak se správně 
oblékat v zimním počasí, co je dobré jíst a pít, 
abychom zůstali zdraví a nenachladili se. 
Naučili jsme se vařit zázvorový čaj a vyrobit si 
ovocný salát, který dětem moc chutnal. A protože 
se všichni těšili na nadcházející jarní 
prázdniny, povídali jsme si také jak se chovat 
na horách, při různých sportovních aktivitách. 
                              Marcela Žaloudková 
 

Střípky ze školní knihovny 
 

Informace „babičky Sovičky“ 

 

 

Děti i nadále navštěvují pravidelně jednou za 14 
dní školní knihovnu a společně s knihovnicí 
objevují svět čtení a knih. V každém ročníku 
postupujeme podle znalostí a dovedností  
jednotlivých žáků. Celkově se snažíme zejména o 
získání pozitivního přístupu ke čtení a 
získávání informací. Řada aktivit přímo 
rozšiřuje výuku (např. téma Komiks nebo 
Poklady). Podrobné zprávy o tom, co ve školní 
knihovně děláme, včetně informací, se kterými 
knížkami pracujeme, zveřejňujeme každé dva 
měsíce na webových stránkách školy v oddíle 
školní knihovna (viz: http://skola-
rokytno.webnode.cz/zakladni-skola/skolni-
knihovna/). Rodiče, ale i ostatní zájemci zde 

mohou získat náměty pro podporu čtenářské a 
informační gramotnosti. 
Pro nás pamětníky je měsíc březen spojován s 
dlouholetou propagační akcí „Březen – měsíc 
knihy“. Po roce 1989 a hlavně po razantním 
příchodu internetu do našich životů se březen 
stal měsícem internetu (BMI). Internet však 
časem zevšedněl a už několik let se knihovníci 
snaží představit tento měsíc pod společným 
mottem „Březen měsíc čtenářů“.  
Čtenáři tedy mají oficiálně svůj měsíc. Veřejné 
knihovny při této příležitosti konají celou 
řadu zajímavých akcí a aktivit. Babička Sovička 
si pro letošek dovoluje navrhnout něco jiného. 
Být čtenářem totiž neznamená jen být zapsán v 
nějaké knihovně. Čtenářem je například i každý 
z vás, kdo právě nyní čte Rokytenské noviny. 
Zkusme se tedy v rámci našeho čtenářského 
měsíce zamyslet nad tím, - jací vlastně jsme 
čtenáři a kdy jsme naposledy někomu četli 
nahlas? Možná, že by stálo za pokus obnovit 
alespoň občas tradici společného čtení či 
vzájemného předčítání. Možností realizace je 
nepřeberně. Pokud máte nějaký nápad, ozvěte se 
a pokusíme se ho společně realizovat. 
 
Závěrečný citát je sice zaměřen na děti, ale 
domnívám se, že má mnohem obecnější platnost. 
„ Současné děti jsou více než kdy jindy 
vystaveny velké zátěži – jak v rodině, tak ve 
společnosti. Na tento tlak – nebo stres – 
reagují různě: nejčastěji psychosomatickou 
poruchou nebo onemocněním. Jejich nejčastějšími 
symptomy jsou poruchy v motorice, poruchy 
spánku a poruchy koncentrace, stejně jako 
žaludeční a střevní potíže, alergie, 
bronchiální astma, migréna, strach a agrese. 
Rodiče sice nemohou všeobecné životní podmínky 
svých dětí nijak zvlášť ovlivnit, ale mají 
možnost zlepšit jejich každodenní životní 
podmínky.  
Základní předpoklady pro takové zlepšení jsou 
následující: 
Emocionální náklonost a „mazlení“ 
Zdravá výživa 
Dostatek spánku (a vyprávění, čtení pohádek 
před spaním) 
Dostatek pohybu na čerstvém vzduchu 
Odpočinek po návratu ze školy 
Neorganizované možnosti trávení volného času, 
dostatek času pro dětskou hru 
Méně času věnovat televizi a počítačovým hrám 
Jako protiváhu nabízet v rodině alternativní 
aktivity podněcující představivost. 
Staré čínské přísloví říká: Nejlepším 
prostředkem při výchově dětí je příklad a zase 
příklad a láska a zase láska.“ 
Else Mullerová: Příběhy z měsíční houpačky. 
Praha, Portál 1998. S. 109 
                              Božena Blažková   
                     (babickasovicka@seznam.cz) 
 

 
   Všem čtenářům za všechny zaměstnance 
přeji příjemné jarní svátky. 
                                                   
                             Olga Brousilová  
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Rok 2016 je pro nás dalším rokem plný hasičiny. 
Schůzky máme stále pravidelně každé úterý. Plán 
práce máme Okresní radou mládeže připraven, 
tudíž nám nic nebrání v hasičském sportování. 
    V sobotu dne 30.1.2016 jsme, jako každý rok, 
plnili Odznaky odborností  v Břehách u Přelouče. 
Mladých hasičů jelo celkem 9 a všichni vzorně 
předvedli své vědomosti a svůj odznak si odvezli 
domů. 
    První únorové úterý  jsme šli sbírat odpadky 
směrem od obecního úřadu v Rokytně  k autobusové 
zastávce na Hradec Králové. Pytle jsme měly 
celkem tři a všechny tři byly plné!!!!  
 Dne 6.2.2016 pořádalo SDH Kostěnice „Kostěnické 
hrátky s hasičátky“. Pětičlenné družstvo našich 
nejmenších hasičů vybojovalo krásné 1.místo. 
Těchto hrátek se zúčastnilo 20 družstev. Odměnou 
pro naše vítěze byl krásný pohár, medaile a 
dobroty.  
V měsíci březnu trénujeme v tělocvičně, kde se 
připravujeme na závody „Rokytenská míle“, které 
SDH Rokytno pořádá 9.4.2016 u obecního úřadu 
v Rokytně. Všichni jste srdečně zváni. Přijďte 
podpořit naše mladé hasiče!  
Nejraději máme výlety, a tak za odměnu pojedeme 
v květnu do Rokytnice v Orlických horách        
na chatu Pytlák a v létě na týdenní soustředění. 
Letošní prázdninový týden máme „Týden se 
středověkem“, opět v RA Tesla Horní Bradlo. 
Termín soustředění je stanoven  od 16.7. - 
23.7.2016. Případní zájemci se mohou hlásit    
na obecním úřadě v Rokytně. 
 Ráda bych poděkovala našim mladým hasičům,     
za jejich výsledky a reprezentaci našeho sboru, 
rodičům za vstřícnost a pomoc, Pepovi a Karlovi 
za trpělivost a ostatním členům SDH Rokytno     
za podporu.   Děkuji.         Vrbatová Petra st. 
                                                                                                                        

 

 

 

 

  9.4.2016   Rokytenská míle 
                        ( závody mladých hasičů se konají                     
                         v Rokytně za budovou  obecního  úřadu )  

16.4.2016   Sběr železného šrotu 
18.4.2016   Sběr nebezpečného odpadu 
30.4.2016   Čarodějnice v Rokytně 
                   Čarodějnice v Bohumilči 
                   Čarodějnice v Drahoši 
První polovina května     Výlet důchodců  
                                         (Čechy pod Kosířem)  
11.6.2016  Chvojenecký pětiboj (ve Chvojenci) 
18.6.2016  Výlet na Dolní Moravu 
25.6.2016  Dětský den v Rokytně 
24.9.2016  Rokytenský věnec 
                       (soutěž hasičů v požárním útoku)    
 

Další plánované akce nemají ještě termíny 
konání, proto je nezveřejňujeme. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kulturní komise Vás zve na výlet 
v sobotu 18.6.2016. 
Cílem je rozhledna „Stezka v oblacích“    
v Dolní Moravě (Králíky). 
Zdatnější dojdou k rozhledně pěšky, 
méně zdatné vyveze lanovka.   
Z důvodu zajištění dopravy žádáme o závazné 
přihlášení zájemců nejpozději do 10. 6. 2016.  
Vstupné si platí každý sám.  
Děti mohou pouze v doprovodu rodičů.  
Více informací o rozhledně najdete na stránkách: 
 www.dolnimorava.cz/stezka-v-oblacich/  
 
             

 

                                          STEZKA             

                                              V OBLACÍCH  

   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ve dnech 2.-10. ledna 2016 se na Pardubicku 
uskutečnil již 16. ročník Tříkrálové sbírky. 
Oblastní charita Pardubice organizovala tuto 
sbírku v 82 obcích. Stovkám koledníků se 
v těchto obcích podařilo vybrat celkem 
1 065 358 Kč. Vůbec poprvé tak byla překonána 
magická hranice jednoho milionu korun. 
Nejvýznamnější část získaných prostředků 
využije pardubická Charita na podporu domácí 
hospicové péče, odlehčovacích služeb pro 
seniory a na pomoc rodinám s dětmi v nouzi. 
V obci Rokytno se vybrala částka 11 942,- Kč, 
za což všem, kteří přispěli, patří velký dík.    
                                                        Oblastní charita Pardubice              
                                                                 www.pardubice.charita.cz 
                                                           
                  . 

 

 

 

 

Pálení  čarodějnic v Rokytně 

se  koná 30. 4. 2016 od 18 hodin 
 

v prostoru za rybníkem  „U KACHŇÁRNY“ 
 

- Soutěže pro děti 
- Vyhodnocení kostýmů čarodějů a 

čarodějnic 
       Občerstvení  zajišťuje  MS Smrčiny Rokytno.   
 

Mladí hasiči 
 

Přece nebudeme 
sedět doma …. 

 

Rokytenské noviny vydává v Rokytně  Obec Rokytno,  IČO  274178 ,vychází  jako občasník číslo březen  2016  vyšlo 22 .3. 2016 

 registrační číslo MK ČR E 11467 

AKCE, KTERÉ SE BUDOU 

KONAT V LETOŠNÍM ROCE 

„Čarodějnice“ 

 

Tříkrálová sbírka 

http://www.dolnimorava.cz/stezka-v-oblacich/
http://www.pardubice.charita.cz/

