
R o k y t e n s k é  

  n  o  v  i  n  y 

červen 2016 
 

 
   Kulturní komise obce Rokytno Vás zve na 

 

            DĚTSKÝ DEN     
 

                              který se koná 
  

                 v sobotu   25.6.2016  od 14 hodin 
 
               na   hřišti   za  Obecním úřadem v Rokytně. 

            Těšit se můžete na :   psovody,  hasiče,  policii,  první pomoc,  skákací hrad , soutěže pro děti, tombolu, 

             od 16 hodin „Disco“ pro děti, od 19 hodin zábava pro dospělé - bude hrát kapela „Jané’Sbeet“. 

                                              Občerstvení zajištěno.                       Přijďte, těšíme se na Vás. 
 
  
 

 
Hokejový klub Rokytno  pořádá   

 

       v sobotu 25. 6. 2016 od 8 hodin  

 

Nohejbalový turnaj     KROCAN CUP 
 
 
 

 
 

 

 

FC DIKO Rokytno  pořádá  
 

11 .  ročník turnaje v  malé kopané  

ROKYTNO CUP 2016 
 

    v sobotu 2.  července 2016 od 8 hodin.  

 

 
 
Kulturní komise obce Rokytno vyhlašuje  

1. ročník výstavy 

         „ROKYTENSKÁ  DÝNĚ“ 

                                          a proto !!!! 

 Pěstujte dýně, aby jste se mohli se svými výpěstky pochlubit          
 dne 29.10.2016 před lampionovým průvodem.  
Vítězné dýně budou oceněny.  
Své výpěstky prosím odevzdejte od 10.10.2016  do   25.10.2016  
na obecní úřad v Rokytně. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ZÁVODY OBŘÍCH MODELŮ 
V LETECKÉ AKROBACII 

 
9.7.2016 8:00-17:00 LETIŠTĚ ROKYTNO 

 
 

Přijďte se podívat na závody v letecké 
akrobacii obřích dálkově ovládaných modelů. 

 
 

Vstup na závody je ZDARMA.  

 

Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření a 
pohybovat se pouze ve vyhrazených koridorech. 

 

http://www.pelikandaniel.com/acrocup/ 
 
 
 

http://www.pelikandaniel.com/acrocup/


 

 
    

Je mou povinností Vám poděkovat za Vaše náměty, 
připomínky a za Vaše upřímná slova, ať kladná či 
záporná, kterých si vážím.  
První půlrok roku 2016 bude za námi.            
Je neuvěřitelné, jak ten čas utíká. Mám radost 
z každé práce, která je odvedena. V březnu jsme 
předali staveniště firmě Dlažba s.r.o., 
“Rekonstrukce a budování chodníků“. Koncem 
června budeme nové chodníky kolaudovat. Zahradní 
domek v Zástavě byl slavnostně předán obyvatelům 
Zástavy k užívání. Čeká nás výměna oken na 
budově č.p.146 – Výstava autíček, výměna střechy 
v Drahoši na „Kulturním domě“ a vybudování herní 
sestavy na hřišti v Bohumilči. Herní sestavu 
bude obec financovat z obecního rozpočtu, 
jelikož „Projekt na dětské hřiště v Bohumilči“, 
nebyl doporučen MMR k poskytnutí dotace.  
Mám radost ze společenského života v našich 
obcích. Soužití nás všech nám není lhostejné.  
Je hezké vidět v Drahoši  u „Kulturáku“ pospolu 
partu lidí, v Zástavě u domečku se nás sešla 
spousta a v bohumilečské a rokytenské hospodě je 
také živo. Poslední velkou akcí v letošním 
školním roce v Rokytně je „Dětský den“, který 
bude 25.6.2016, v duchu IZS. Děvčata z kulturní 
komise mají vše vzorně připraveno. 
Ráda bych poděkovala Vám všem, kteří nám 
pomáháte, zaměstnancům za jejich přístup a 
ochotu, zastupitelům za jejich práci.         
Bez dobré party lidí bychom toto vše nedokázali. 
Děkuji. 
 

 
 
 
 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
Rokytno 3/2016  konaného dne 31.3.2016                                         

 

1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program 
zasedání.   

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
pí. H. Procházkovou a pí. H. Zbudilovou. 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání    
ze dne 10.3.2016 

4. A) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku parc. čísla 1123/233 v k.ú. Rokytno     
o výměře 311 m2 manželům Š, za 35 ,-Kč/m2. 

    Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. 
    Vyvěšeno: 14.3.2016                                       

Sejmuto:  30.3.2016  

   B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Žádost 
– odkoupení pozemku 36/1 v k. ú. Bohumileč, 
kterou podal na obecní úřad v Rokytně pan DK. 
Doporučeno na jednání Rady obce Rokytno 
v dubnu 2016. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu motoru 
vozu Praga RN, kdy se navýšila cena opravy      
na 113 100,-Kč, z důvodu nově vzniklých 
závad. 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 3/2016 k 31.3.2016. 

    Příjmy celkem:      -1 763 880 Kč. 
    Výdaje celkem:       1 116 120 Kč. 
    Saldo hospodaření:   2 880 000 Kč. 
    Financování:  zapojení přebytku 2 880 000 Kč.       

 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku 1/2016, o Stanovení systému     

   shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů    
na území obce Rokytno, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem. 

8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí nabídku 
firmy GEOSENSE s.r.o. na nákup programového 
vybavení mapového portálu. Doporučeno na 
jednání OZ až po schválení digitalizace obce  
Rokytno. 

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí nutnost 
vybudování parkoviště u MŠ v Rokytně. Již 
v roce 2015 jsme o tomto problému 
diskutovali. Rodiče dětí neustále parkují na 
travnaté ploše. Starostka zjistí potřebné 
informace o možnosti zřízení jednosměrného 
provozu na místní komunikaci u Mateřské školy 
v Rokytně. 

10. Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyklizením 
kanceláře pana Martina Berana , kterou má 
pronajatou v administrativní budově č.p. 173 
v Rokytně a dluží nájemné od srpna 2015, 
nájemné dále neplatí, s obcí nekomunikuje, 
poštu nepřebírá. Vyklizení proběhne za 
přítomnosti policie, bude sepsán protokol, ve 
kterém budou další podrobnosti o vyklizení.              

11. Obecní zastupitelstvo souhlasí s umístěním 
závory na p.p.č 1137 v k.ú. Rokytno. 

 
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

Rokytno 4/2016 ze dne 28.4.2016 

 

1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program 
zasedání. 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu  
p. M. Kamenického a p. V. Blažka. 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání    
ze dne 14.4.2016. 

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Hospodaření obce k 31.3.2016“. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 4/2016 k 28.4.2016. 

     Příjmy celkem:         1 600 990,- Kč. 
     Výdaje celkem:         1 600 990,- Kč.    
     Saldo hospodaření:             0,- Kč. 
     Financování: zapojení přebytku 0,- Kč.                                                    

  

6. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej 
části pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Bohumileč,     

    žádost si podal pan DK. 
    

7. A:  Obecní zastupitelstvo schvaluje zřízení 
věcného břemene práva užívání pozemku 
označeného jako pozemková parcela p.č.683/4 
v k.ú. Rokytno, zapsaná v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Pardubice na listu vlastnickém č. 10001 pro 
obec Rokytno a k. ú. Rokytno, okres Pardubice 
a to jako přístupové cesty (formou jak pěší 
chůze, tak i jízdy motorovými vozidly), 
k budově na st. parc. č. 683/3 v k. ú. 
Rokytno. 

B:  Obecní zastupitelstvo schvaluje zrušení 
věcného břemene práva užívání pozemku 
označeného jako pozemková parcela p.č.683/5 
v k.ú. Rokytno zapsaná v katastru nemovitostí  

 

O čem se jednalo 

 

Slovo starostky  
čem se jednalo 



u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice na listu 
vlastnickém č. 10001 pro obec Rokytno a 
k.ú.Rokytno, okres Pardubice a to jako 
přístupové cesty (formou jak pěší chůze, tak 
i jízdy motorovými vozidly), k budově na st. 
parc. č. 683/10 v k. ú. Rokytno. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu           
o zřízení služebnosti inženýrské sítě“. 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu           
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného   

    břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č.IV-12-201467/VB/1, název 
stavby: Bohumileč, p.č.44/1-Köhler-rozšíření 
kNN“. 

10.  10. Obecní zastupitelstvo schvaluje dodělání                              
.    regálů, v Rokytně - budova č.p.146,     .          

.     pod prostředními vitrínami z důvodu doplnění       

.     výstavy v ceně 42 000 Kč.        

   

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 
„Třívěžové dětské herní sestavy“ na dětské 
hřiště v Bohumilči, dle projektové 
dokumentace, v ceně 263 780 Kč. Herní sestava 
bude objednána po schválení rozpočtového 
opatření na zasedání OZ v květnu 2016. 

12. Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby se 
starostka obce Vrbatová Petra zúčastnila 
„Řádné valné hromady společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice a.s.“ dne 12.5.2016. 

13. Obecní zastupitelstvo souhlasí s „Nájemní 
smlouvou“, s panem M. Černým, kde předmětem 
smlouvy je pronájem části pozemku p.č. 691/51 
v k.ú. Rokytno pro účely – umístění 
kontejneru na bioodpad a skládku větví. 

14. Obecní zastupitelstvo souhlasí s dotací 
v částce 10 000,- Kč Základní škole a 
Praktické škole SVÍTÁNÍ o.p.s. 

15. Obecní zastupitelstvo souhlasí a schvaluje 
příjem finančního daru 110 000 Kč, kde se 
obec Rokytno zavazuje použít dar na sociální 
a kulturní účely, tedy na podporu kulturního 
a společenského života Obce Rokytno, místní 
části Zástava. Darovací smlouva byla 
podepsána 21.4.2016. 

16. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
vypracované „Posouzení vytápění MŠ Rokytno 
včetně zdroje tepla a VZD“, panem Bohuslavem 
Holým. 

17. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Zprávu     
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015 – obce Rokytno“ a „Zprávu o přezkoumání 
hospodaření za rok 2015 – dobrovolného svazku 
obcí – Svazek obcí Rokytno – Chvojenec“. 

18. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí nabídku 
firmy Pro ELSYCO na kamerový systém 
HIKVISION, v ceně 34 697 Kč. 

 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce   
Rokytno 5/2016  konaného dne 26.5.2016 

 

1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program 
zasedání. 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu  
p. H. Zbudilovou a p. J. Fouska. 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání 
ze dne 19.5.2016. 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 5/2016 k 26.5.2016. 
Příjmy celkem:                 330 000 Kč. 

Výdaje celkem:                 525 000 Kč.    
Saldo hospodaření:            -195 000 Kč. 
Financování: zapojení přebytku 195 000 Kč.                 

 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje neinvestiční 
dotaci Svazku obcí Rokytno-Chvojenec,    

    ve výši 496 076 Kč.                                                                                                                                        

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi 
Obcí Rokytno a Vodovody a kanalizace 
Pardubice a.s. a ŘSD . 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o zřízení věcného břemene“ ve prospěch                            
ČEZ  Distribuce , a.s. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o poskytnutí finančního daru“, Základní škole  
a Praktické škole Svítání,o.p.s. IČ 259160952. 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova“ s Pardubickým krajem. 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje Cenovou 
nabídku č.2016005, pana Ing.Zd.Bednáře, Lhota 
pod Libčany, na poradenskou činnost, 
zpracování žádosti, zajištění výběrového 
řízení           na dodavatele a kompletní 
administraci projektu na získání dotace 
v rámci programu 129 250 Ministerstva 
zemědělství „Dostavba kanalizace v obci 
Bohumileč“. 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypracovaný 
dodatek nájemní smlouvy - Rokytenský rybník. 
Dodatek nájemní smlouvy - Rokytenský rybník 
je k nahlédnutí na Obecním úřadě. 

12.  A: Zastupitelstvo potvrzuje ověření 
v souladu Územního plánu Rokytno se Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje ve znění 
Aktualizace č. 1 a Politikou územního rozvoje 
ČR ve znění Aktualizace č.1, se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského 
úřadu Pardubického kraje dle ustanovení § 54 
odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 B: Zastupitelstvo schvaluje, v souladu s § 54   
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
a § 171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
návrh rozhodnutí o námitkách k Územnímu plánu 
Rokytno uvedený v kapitole o) Odůvodnění 
Územního plánu Rokytno. 
C: Zastupitelstvo schvaluje, v souladu s § 54 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
a § 171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb.,                       
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
vydání Územního plánu Rokytno. 

13. Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy 
Cleerio s.r.o. na nákup programového vybavení 
mapového portálu. Firma GEOSENSE s.r.o.,  
(nabídku nám přednesl pan Ing. Darek Horník),  
přešla ve firmu Cleerio s.r.o. Nákup 
programového vybavení mapového portálu je 
sjednán za stejných podmínek, kdy nám byl 
nabízen od firmy GEOSENSE s.r.o. 

14. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Cenovou 
nabídku“ firmy Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.      
na chodníky od č.p.123 k autobusové zastávce 
v Rokytně a souhlasí s objednávkou výstavby 
chodníků. 



15. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Žádost    
o prodej pozemku“, přijatou od p. PČ. 
Doporučeno na jednání OZ v červnu. 

16. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Žádost    
o prodej pozemku“, přijatou od Z. Doporučeno    
na jednání OZ v červnu. 

17. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s 

financováním plotových dílců k rozdělení 
pozemku pana BK a pozemku obce Rokytno u 
č.p.8. 

18. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Cenovou 
nabídku“,Stavební firmy Ječmínek, spol.s.r.o. 
na „Přístavbu č.p.146 v Rokytně“ a doporučuje 
od projektanta vyžádat vypracování 
položkového rozpočtu a poté oslovit a požádat 
o Cenovou nabídku jiné stavební firmy. 
Doporučeno      na jednání OZ v červnu. 

19. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 4 
pivních setů pro SDH Bohumileč. 

20. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že Obec 
Rokytno hledá brigádníka na práce spojené 
s údržbou zeleně a veřejného prostranství 
v obci. 

 

 

 

 
   V Rokytenských novinách zdarma uveřejňujeme  
i  podepsané  příspěvky a  náměty Rokytenských 
občanů.   Příspěvky  podnikatelů  uveřejňujeme      
za poplatek, volební neuveřejňujeme.  
 Pokud   chcete  uveřejnit   svoje   příspěvky           
na  stránkách  našich  novin, zašlete  je  nám 
poštou,  do  poštovní schránky a nebo  emailem 
(urad@rokytno.eu ). 
 Uzávěrky letošních novin jsou 10.9.2016  
a 10.12.2016. 
 

V novinách lze též otisknout soukromou nebo  
firemní inzerci.  
Cena této inzerce činí (včetně DPH): 
   (formát stránky A4 )  
              Celá stránka       242  Kč 
              Půl stránky        121  Kč 
              Čtvrt stránky       60  Kč 
 

 
 
 
 

        

 

Obecní úřad Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Sezemice   
telefony 466 989 128  kancelář  
         602 435 122  starostka Petra Vrbatová 
         773 005 182  místostarosta Jiří Fousek 
         724 180 927  účetní Marcela Kamenická         
Email: urad@rokytno.eu 
Webové stránky  www.rokytno.eu ,  kde jsou 
informace o dění v obci, včetně zápisů rady a 
zastupitelstva obce  
     

 ÚŘEDNÍ HODINY 

PONDĚLÍ , STŘEDA 7 - 12  13 - 17 

ÚTERÝ ,  ČTVRTEK nejsou úřední hodiny 

PÁTEK 7 – 12 

 

POLICIE ČR OBVODNÍ ODDĚLENÍ PARDUBICE 3 - DUBINA             
                            TELEFON   974 566 721 

 

MĚSTSKÁ POLICIE SEZEMICE  TELEFON   602 413 250 
                             466 330 156 

 
 
   
                        

  
Upozorňujeme všechny občany Rokytna, 

  že musí do 30. června 2016 
zaplatit poplatky za stočné (odpadní vody). 
(Kdo má více splátek má mít zaplacenu polovinu) 
 

Stočné pro rok 2016 je 29 Kč/m3 což je při 35 m3    
        1015 Kč na občana a rok.  

 

Složenky neposíláme a poplatek lze zaplatit 
takto:  
1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně  
 (po,st 7-12 a 13 -17 hod,  
  út,čt 7-12 a 13 -15,30,   pá 7-12 hodin )  
2. příkazem k úhradě 
    ,      
Majitelem účtu je Svazek obcí Rokytno-Chvojenec.  
Číslo účtu 176977704 /0300.  
Účet je vedený u ČSOB. 
Při převodu na účet je třeba jako VS uvést  číslo 
smlouvy nebo  do textu  napsat  jméno a  čp.domu.  
 

Stočné platí každá osoba bydlící v obci (i když 
nemá v obci trvalý pobyt) a každá nemovitost, 
která má jímku tlakové kanalizace. 
 

Žádáme Vás, abyste veškeré změny v počtu osob 
v domácnostech (vlastnictví nemovitosti) hlásili 
na Obecním úřadě v Rokytně, telefonicky na tel. 
466989128 nebo email urad@rokytno.eu. 

Poruchy na jímkách  hlaste na Obecním úřadě  
v Rokytně nebo volejte na telefonní čísla  
466989128,  602435122, 773005182, 724290133, 
724180927. 
 
 

 
 
 
 

      Katastrální úřad Pardubice oznamuje,           
že  vyhlásil  platnost  dokončené  obnovy 
katastrálního operátu ( digitalizace mapy) 
katastrálního území Rokytno.  
 
 

Pro vlastníky pozemků, které jsou pronajaty, 
to znamená,  že musí podat přiznání k dani 
z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) 
v termínu  od  1.1.2017 do 31.1.2017 na tyto 
pozemky.  Daň se platí do 31. 5. 2017. 
Daň z nemovitých věcí doposud platil nájemce a 
od 1. 1. 2017 ji bude  platit  vlastník pozemku.   
 

 

Více na stránkách: http://www.cuzk.cz/Katastr-
nemovitosti/Obnova-katastralniho-operatu-a-
povinnosti-vlastnik.aspx 
 

Nahlížení do katastru nemovitostí 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje 
týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek 
(bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, 
evidovaných v katastru nemovitostí a dále 
informace o stavu řízení založených             
na katastrálním pracovišti pro účely zápisu 
vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů 
k nemovitostem v České republice.  
    Nahlížení do KN volně přístupné všem 
uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou 
registraci a je bezplatné. 

 

Poplatek za stočné   
(kanalizace) 

 

Digitalizace k.ú. Rokytno 

 

Kontakty 

 

Rokytenské noviny 
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Rokytno má k 30.04.2016 894  obyvatel 
přihlášených  k trvalému pobytu. 
 
 

 
 
V souladu s ustanovením § 4, písm. l), n) a § 5 
odst. 1, písm. f) a odst. 4 zákona c. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů není možné provádět 
vítání občánků z iniciativy obecního úřadu.  
(Obecní úřad v Rokytně si nemůže v „Registru 
obyvatel“ zjistit údaje o narozených dětech 
v obci.) 
Iniciativa musí vycházet ze strany rodičů 
dítěte. Vítání občánku na Obecním úřadě          
v Rokytně má dlouhodobou tradici a vždy byl 
velký zájem o tuto akci. 
Pokud budou chtít rodiče své miminko slavnostně 
přivítat do života na Obecním úřadě v Rokytně, 
bude nutné, aby oba rodiče požádali písemnou 
formou o zajištění účasti jejich dítěte         
na vítání občánků, v žádosti uvedli osobní údaje 
dítěte a podepsali prohlášení o tom, že souhlasí 
s poskytnutím osobních údajů svého dítěte k výše 
uvedenému účelu. Dále bude zapotřebí předložit 
rodný list dítěte. Podrobné informace je možné 
získat na Obecním úřadě v Rokytně. 
 
Dále prosíme občany, kteří slaví zlaté a 
diamantové  svatby, a přejí si , aby jim přišla 
popřát i Obec Rokytno musí datum výročí svatby 
sdělit v kanceláři Obecního úřadu, protože 
informace o svatbách úřad nemá u všech           
k dispozici.     
 
 
 
 
 
 

Zajímavosti z evidence obyvatel 
 
Nejčastější příjmení  
 
    v Rokytně 
      Schejbal – Schejbalová 12 osob 
      Čapek – Čapková        11 osob 
      Kamenický  - Kamenická 10 osob 

  Leder - Lederová       10 osob 
  Sháněl – Shánělová     10 osob   
  

v Bohumilči  
  Mareš – Marešová       8 osob  
  Štěpánek - Štěpánková  7 osob    
  Buldra -  Buldrová     6 osob 
 

v Zástavě  
  Petrásek – Petrásková  7 osob 
 

v Drahoši  
  Ehl - Ehlová           4 osoby 
  Hadaš – Hadašová       4 osoby  
  Kačena – Kačenová      4 osoby 
  Pospíšil - Pospíšilová 4 osoby 
 
 
Nejčastější jméno 
 

v Rokytně a Drahoši 
  Jana     18 x       Jiří   32 x   
  Marie    16 x       Jan    24 x 
  Hana     12 x       Petr   21 x    
  Kateřina 12 x 
 

v Bohumilči a Zástavě   
  Marie  8 x            Jiří     7 x 

      Jana   7 x         Václav   7 x 
      Irena  4 x         Josef    6 x 
                         Jaroslav 6 x 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 
BIOODPAD  Jedná se o biologicky rozložitelný 
odpad pocházející především z údržby zahrad,  
ale i kuchyní.  
 Od 7.5.2016 mohou občané naší  obce odvážet 
větve a trávu (každé samostatně) do nově 
určeného sběrného místa v Rokytně, v areálu 
bývalého JZD.  
Otevřeno je každou sobotu od 10 do 12 hodin. 
V tyto hodiny  bude u  sběrného  kontejneru 
obsluha, která  bude  dohlížet  na dovezený 
bioodpad. 
 

Dále tento odpad (zeleň, větve) můžete odvézt  
do kompostárny do Dražkovic, kde od Vás            
po předložení OP tento odpad zdarma převezmou. 
Provozní doba sběrného dvoru je  
  PO – PA  6.30 – 15, ve středu do 17 hodin.  
 

Větve a dřevní  hmotu lze odvážet i do Sezemic 
do firmy FLOR s.r.o., která se nachází po levé 
straně před sezemickým rybníkem. Otvírací doba 
je pondělí - pátek od 7 do 15 hodin. 
 
 
 
 

  

do              
6 let 

do            
18 let 

do 
 60 let            

60 a          
více 
let 

celkem 

Rokytno  48 84 417 131 681 

z toho muži / ženy 27 / 21 60 / 24 210 / 207 58 / 73 355 / 325 

      Bohumileč  6 23 76 34 139 

z toho muži / ženy 4 / 2 12 / 11 43 / 33 16 / 18 75 / 64 

           Drahoš 5  3 20 8 36 

z toho muži / ženy 1 /4 2 / 1 10 / 10 5 / 3 18 / 18 

           Zástava  3 9 20 7 39 

z toho muži / ženy 2 / 1 4 / 5 9 / 11 4 / 3 19 / 20 

           
celkem 62 119 533 180 894 

z toho muži / ženy 34 / 28 78 / 41 272 / 261 83 / 97 467 / 427 
 

        

 

Z EVIDENCE OBYVATEL  

 

Biologický odpad 



 
 
 

    STŘÍPKY  
        Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

  
Provádíme prevenci nežádoucího chování 
 
V úterý 24. 5. se ve třídě žáků 2. a 3. ročníku 
realizoval preventivní program Stonožka, 
zaměřený na prevenci rizikového chování. Tento 
program sloužil především k posílení postoje 
žáků ke zdravému životnímu stylu a zmapování 
aktuálních vztahů v třídním kolektivu. Délka 
programu, 3 vyučovací hodiny. 
 Z pedagogicko-psychologické poradny 
v Ústí nad Orlicí k nám přijela dvojice lektorů. 
Program probíhal ve třídě, převážně v kruhu      
(na židličkách nebo na koberci), někdy žáci 
pracovali ve skupinách. K seznámení a úvodní 
motivaci byly určeny hry START-STOP (určování 
spolužáků podle hlasu) a REPORTÉR (zjišťování a 
prezentace informací o spolužákovi). Program 
pokračoval hrou na sebekázeň a pozornost RYBNÍK. 
Následoval výběr slov (symboly na kouzelných 
kamenech) a práce ve skupinách. Náhodně určené 
skupiny měly sestavit z vybraných slov příběh, 
prezentovat ho a pak hodnotit spolupráci           
ve skupině, případně oznámkovat. Přečtěte si 
ukázky.  
„Pršelo, žebřík, dveře, svíčka, stůl, plechovka, 
květina 
Podíval jsem se z okna a venku pršelo. Vylezl 
jsem po žebříku na půdu, otevřel jsem dveře a 
rozsvítil jsem svíčku. Ve světle svíčky jsem 
viděl starý stůl. Na stole byla plechovka a v ní 
květina. 
Létat, ptáci, slunce, anděl, duha, pařezy, vlk, 
pes 
Byl krásný jarní den. Všude létali ptáci a 
slunce krásně pražilo. Anděl spal na duze. 
Zemědělci v lese káceli pařezy. Z lesa přiběhl 
vlk, ale zemědělci si ho nevšímali. Na jednoho 
skočil. Z pole přiběhli psi a vlka zahnali. Vše 
dopadlo dobře. 
Duch, loď, ostrov, strom, schody, had, pivo 
Byl jeden duch, který bydlel na lodi. Připlul    
na ostrov. Uprostřed viděl obrovský strom. 
Přiblížil se k němu a viděl schody nahoru. Šel 
nahoru a viděl hada. A pak se skamarádili.      
A potom oslavili svoje přátelství pivem.“ 
Další hry byly zaměřeny na mapování vztahů        
ve třídě. Hry MOLEKULY (vytváření náhodných 
různě početných skupin) a KLÍČNÍK (vybírání žáků 
do řetězu) umožnily rozpoznat, kdo z žáků je 
z kolektivu vyčleňován. Celý program byl ukončen 
hrou „CO TO DĚLÁŠ?“, která sloužila ke zklidnění 
žáků a soustředění pozornosti. 
 Po programu proběhla diskuse a rozhovor 
třídního učitele s lektory. Ve velké většině 
jsme se shodli na výsledku mapování vztahů ve 
třídě a typování problematických žáků. Použité 
činnostní hry jsou pravidelně používány během 
výuky. Program byl pro mě přínosný, je dobré 
vidět třídu tzv. „z venku“. 
                         Mgr. Neuhofer Zdeněk 
 
 

Dne 24. května se žáci 4. a 5. ročníku 
zúčastnili programu „Bolí, nebolí“ pod vedením 
psychologů z Pedagogicko-psychologické poradny 
z Ústí nad Orlicí. Cílem bylo, jak rozpoznat 
šikanu a ubližování, jaké jsou hlavní projevy a 
co je to, když někdo ubližuje druhým. Nejdříve 
se hravou formou představili s lektory a pak si 
sami vyzkoušeli, jestli se znají navzájem, 
například řekli své jméno a předvedli určitý 
pohyb, který si každý další žák musel postupně 
zapamatovat. Výsledkem byl příběh, který odhalil 
povahy žáků i vzájemných vztahů ve třídě. 
Poznávali se i  po hmatu, což je velmi bavilo. 
Následně si lektoři rozdělili žáky do skupin po 
čtyřech a ti měli zodpovědět tyto otázky: Co je 
to ubližování? Jak se člověk cítí? Co s tím může 
dělat? Koho může požádat o pomoc? 
Děti si svou spolupráci ve skupině samy 
zhodnotily, lektor sepsal jejich nápady           
na balicí papír a ony označily to, co se 
objevuje ve třídě a mohly se tak vyjádřit 
k tomu, co jim vadí – přezdívky, pomluvy atd.  
Na závěr proběhla diskuze na téma: Máš nápad, co 
s tím dělat?   Kdo s tím chce něco dělat? Kam se 
obrátíš, když potřebuješ pomoci? Dva žáci se se 
svým problémem svěřili a vyřešili ho s paní 
učitelkou  i s rodiči. Ostatní žádné problémy 
nyní ve třídě necítí, i přes to, že mezi nimi 
panovaly drobné neshody, které však dokázali 
vyřešit sami mezi sebou. Mnohé si uvědomili. 
S psychology jsme i nadále v kontaktu.                                                                                                                         
                       Mgr. Martina Ehlová 
 

„Kyberčuně v hustým internetu“ 
 
je název besedy, které se v úterý 19. dubna 
zúčastnili žáci naší školy. Dík naší knihovnici 
paní Boženě Blažkové jsme získali kontakt      
na paní Lenku Eckertovou, která je autorkou 
populárně naučné publikace pro dospělé 
Bezpečnost dětí     na Internetu a dětské knížky 
Hustej INTERNET. Obě knížky máme v naší 
knihovně. 
Žáci měli možnost seznámit se s přínosy i riziky 
internetu a nových technologií. Dotkli se témat 
-  proč někdy rodiče dětem zakazují internet, 
online hraní a závislosti (netholismus), 
nebezpečný a nezákonný obsah (násilí, 
pornografie), vytváření a sdílení vlastních 
intimních fotografií (sexting). Zopakovali si, 
co je to kyberšikana, seznámili se s pojmem 
kybergrooming – lákání dětí na schůzku. 
Vyjádřili se, co jim samotným na internetu vadí, 
čeho se bojí – v čem se skrývá Kyberčuně. 
Vyvodili, proč je důležité a jak si chránit 
soukromí v souvislosti s online komunikací.  
Co nás zaujalo, co jsme si uvědomili: 
- žáci již mají zkušenost s lhaním na internetu 
– sami často na svém profilu uvádějí jiný věk – 
většinou vyšší,  
- většina žáků má zkušenosti s youtube,         
(do ouška – dle žáků prý jsou dobří „Bořiči 
mýtů“),  
- spousta informací, s kterými se setkáváme na 
youtube, obsahuje triky, sestřihy 2 videí a 
jejich následné sestavení do videa nového, takže 
se za pravdu vydává i to, co není v reálu 
proveditelné,  
- cíleně upravené fotky krásných dívek, žen i 
svalnatých mužů,  



- i naši žáci se setkali se stránkami s obsahem 
týrání zvířat, 
- nejvíce si kazíme oči a páteř při používání 
tabletů a Smartfonů.  
Důležité bylo poučení – jestliže se žáci setkají 
s něčím nesprávným, mají vypnout PC a sdělit 
informaci dospělému. Ten může poslat informaci 
dál – např. POLICII, která zařídí odstranění 
nezákonného webu. Beseda byla pro všechny 
přínosná. 
                  

Blahopřejeme 
 
Čtyři žáci pátého ročníku (celkem v tomto 
školním roce je v 5. ročníku 9 žáků) se 
účastnili přijímacích zkoušek na gymnázia. Dvě 
žákyně se rozhodly pro Gymnázium Pardubice 
Dašická a dva žáci pro Gymnázium Dr. Emila 
Holuba Holice.        Na všech školách zájemci 
absolvovali shodné přijímací testy. Anička 
Tučková se ze 171 uchazečů ziskem 92 bodů 
umístila na 20. místě, Adam Suchánek se z 53 
uchazečů ziskem 80 bodů umístil na 9. místě a 
Václav Hubač získal s 97 body 1. místo. Všem 
třem přejeme, aby i na střední škole dosahovali 
stabilně dobrých výsledků a aby je škola 
naplňovala.            
 

Matematický klokan 2016 
 
Již tradičně se naši žáci zúčastnili 
matematického klání – matematický klokan. Tato 
mezinárodní soutěž má za cíl odhalovat talenty. 
Jak si vedli naši žáci? V kategorii 2. a 3. 
ročníků mohli žáci získat maximálně 90 bodů, 
v kategorii 4. a 5. ročníků 120 bodů. Mezi 
nejúspěšnější řešitele mladší kategorie Cvrček 
patřili Jonáš Matuška z 3. roč. -  76 bodů = 
úspěšnost 84%, Adam Smrčka z 3. roč. s 63 body = 
úspěšnost 70%, Alžběta Tučková z 2. roč. s 60 
body = úspěšnost 67%. Nejvíce bodů ve starší 
kategorii Klokánek získal Václav Hubač z 5. 
ročníku – 106 = úspěšnost 88,3%, Anna Tučková 
z 5. ročníku o tři body méně – 103 =úspěšnost  
85,8% a na třetím místě mezi staršími žáky 
skončil Matouš Matuška z 5. roč. -  100bodů = 
úspěšnost 83, 3%. 
V okrese Pardubice se zúčastnili matematického 
klání v kategorii Cvrček 2 193 žáci. Jonáš 
Matuška obsadil 12 – 18 místo, Adam Smrčka 61 – 
68 místo, Alžběta Tučková 87 – 97 místo.  
Kategorie Klokánek se účastnilo 1987 žáků okresu 
Pardubice. Václav Hubač se umístil na 11. - 14. 
místě, Anna Tučková na 23 – 29 místě a Matouš 
Matuška na 33. – 39. místě. 
Průměrný počet získaných bodů žáků 2. ročníku je 
35,8 = 39,8 %, 3. ročníku 49,2 = 54,7%, 4. 
ročníku 62,5 = 52,1%, 5. ročníku 77,6 = 64,7%. 
Okresní průměr Cvrčka je 32,7 a Klokánka 55,9. 
                               

Jak jsme naplňovali  
celoroční školní projekt „Naši sousedé“. 
 
Od září se v průběhu celého školního roku žáci  
od prvního ročníku postupně seznamovali s názvy 
rostlin a živočichů, které se vyskytují v našem 
okolí. Průběžně testovali své znalosti a ke 
konci května je uplatnily ve školním kole 
v poznávání rostlin a živočichů. 

Ti nejúspěšnější reprezentovali naši školu 
v okresním kole přírodovědné poznávací soutěži, 
kterou tradičně pořádá DDM ALFA Pardubice-
Polabiny. 
Okresního kola se zúčastnilo 66 žáků z 3. 
ročníku. Měli prokázat znalost 25 rostlin a 25 
živočichů. Daniel Smrčka se dík získaným 26 
bodům umístil na 16. – 20. místě, Zuzana 
Karlíková s 26.5 body skončila na 10. – 15. 
místě a Eliška Vyhnálková ziskem 27,5 body 
získala 3. – 7. místo. Vítěz měl 29,5 bodů. 
70 čtvrťáků z okresu Pardubice prokazovalo 
znalost 50 rostlin a 50 živočichů. Stela 
Stillerová 42,5 body se umístila na 7. – 8. 
místě. Jonáš Matuška – ačkoliv je žákem 3. 
ročníku –šel soutěžit v kategorii žáků 4. 
ročníku, získal 43,5 body a obsadil 3. – 5. 
místo. Vítěz měl 44 body. 
Pátý ročník byl zastoupen 46 účastníky, kteří 
měli prokázat znalost 75 rostlin a 75 živočichů. 
Matouš Matuška 42,5 body se umístil na 30 místě, 
Tereza Formánková s 50,5 body na 20. místě, Anna 
Tučková dík 61 bodům obsadila 2. místo, vítěz 
kategorie získal o 3,5 bodů více. 
Z každé kategorie prvních deset umístěných se 
sejde na předávání ocenění dne 15.6.2016 v 15:00 
hodin na odloučeném pracovišti DELTA v Gorkého 
ulici 2658, Pardubice. 
Poděkování patří žákům za celoroční práci          
i kantorům, kteří je po celou dobu vedli. 
 
Návštěva britské studentky v základní škole 
 
Ve středu 4. května navštívila naši školu 
britská studentka Punnam Mittu. Tato dívka, 
jejíž rodina má kořeny v Indii, je z Velké 
Británie a v Hradci Králové právě dokončuje 
studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 
Děti byly natěšené  i trochu rozechvělé z toho, 
jak jí budou rozumět, až na ně promluví 
anglicky. Myslím si, že obavy se brzy 
rozplynuly, neboť Punnam je velice přátelská, 
milá a s dětmi je zvyklá komunikovat. Počáteční 
setkání bylo příjemné, neboť ji žáci přivítali  
s úsměvem a anglickým pozdravem, a to včetně 
některých žáků 1. třídy. 
První konverzační hodina proběhla se žáky 4. a 
5. ročníku. Ti se nejdříve anglicky představili 
a řekli, co mají rádi. Poté jim Punnam předvedla 
moc hezkou prezentaci, která se týkala 
základních znalostí o Velké Británii. U každého 
tématu jsme se společně rozpovídali a děti 
odpovídaly  na otázky. Prohlédli jsme si mapu 
Británie a vlajku Union Jack, fotografie 
Londýna, města Wolverhampton, kde Punnam bydlí, 
fotografie nejdůležitějších členů britské 
královské rodiny a britské peníze, jejichž 
hodnotu jsme převáděli do českých korun. Pro 
chlapce byla určitě zajímavá informace           
o fotbalovém klubu Wolverhampton Wanderers FC, 
jeho znaku a fotografie rozlehlého stadionu, kde 
tento klub hraje. S děvčaty bychom určitě rády 
vyrazily  na Oxford Street, která je dlouhá přes 
3 km a je lemována obchody, obchůdky a 
obchodními centry, kde bychom si určitě něco moc 
hezkého vybraly. Poutavým tématem bylo jídlo, 
děti se dozvěděly    o typickém jídle Velké 
Británie a samy pak odpovídaly na otázku, jaké 
jídlo mají rády. Měly možnost ochutnat i 
oblíbené britské sušenky, tzv. short bread, 



které jim nejspíš chutnaly stejně jako Britům. 
V rámci tématu o londýnské ZOO děti mluvily      
o zvířatech a potom, jaké povolání by chtěly 
v budoucnu vykonávat. 
Na závěr nám ještě Punnam sdělila zajímavé 
informace o Indii, ukázala vlajku, promluvila      
o své zkušenosti s jízdou na slonovi a               
o opakovaných návštěvách překrásného Taj - 
Mahalu. Viděli jsme také oděv indických žen, 
sárí, které měří kolem dokola asi 8 metrů a 
některý typ (např. svatební sárí) váží až 10 
kilogramů. Úplně na závěr jsme měli možnost 
porovnat, jaké to je, když člověk „nerozumí ani 
slovu“. Punnam se s námi loučila jazykem hindu a 
poté ho přeložila do angličtiny. Myslím, že jsme 
si všichni uvědomili, jak je dobře, když 
rozumíme a můžeme komunikovat společnou řečí. 
Druhá konverzační hodina proběhla ve 2. a 3. 
ročníku a měla téměř stejný obsah, Punnam však 
používala jednodušší jazyk a já jsem musela více 
překládat. O to víc však byly děti spontánnější, 
stále se ptaly, dobře odpovídaly, jen škoda,      
že čas tak rychle utíkal. Na závěr jsme 
zazpívali oblíbenou anglickou písničku a děti 
předaly Punnam drobné dárečky. Nejvíce se jí 
líbily velké“ pamětní fotky“ tříd, které jsme 
ještě den předtím „vyrobili “ v hodině 
angličtiny. Šlo       o plakát, na němž se děti 
vypodobnily do fotky a do „bubliny“ nebo rámečku 
napsaly v angličtině něco málo o sobě. 
Jsem moc ráda, že Punnam moje pozvání přijala a 
strávila s dětmi čas naplněný pěkně znějící 
britskou angličtinou. Ona sama mi sdělila, že se 
jí u nás ve škole moc líbilo, že to pro ni byla 
hezká a nezapomenutelná zkušenost a ocenila, jak 
děti angličtinu velmi dobře zvládají a nešetřila 
pro ně chválou. 
Já zase doufám, a podle ohlasů dětí věřím, že 
hlavně pro ně to byla velmi dobrá zkušenost a 
motivace k dalšímu učení, protože mohly vidět, 
že to, co se ve škole naučí, má pro ně význam 
v praktickém životě.                                                                                                 
                        Mgr. Štěpánka Matějková 
 

Perníkový slavík 
 

Rok se sešel s rokem a ve škole opět zavládlo 
vzrušení – nastal den ve znamení PERNÍKOVÉHO 
SLAVÍKA. Zpěváci chtěli zúročit svou poctivou 
přípravu, porotci z řady žáků složili slib          
o nestrannosti, paní kuchařky vykouzlily voňavé 
lákavé slavíky, paní učitelka hudební výchovy 
vše zorganizovala, vyrobila diplomy, spolužáci 
drželi palce svým favoritům, porotci z řad 
pedagogů zasedli za porotní stůl. Následovala 
rozcvička dechu, výslovnosti, hlasu. Všichni si 
zazpívali za doprovodu kytary a houslí. A pak 
již vše vypuklo. Nejprve vybraní žáci z 1. a 2. 
ročníku, následně žáci 3. až 5. ročníku. A jak 
to dopadlo? V první kategorii pomyslný bronz 
získala Emma Anastasie Divecká z prvního 
ročníku, stříbro Tomáš Formánek z druhého 
ročníku a vítězkou se stala Alžběta Tučková 
z druhého ročníku. Druhá kategorie byla 
vyrovnaná a projevilo se to nejen při poslechu 
písní, ale i při sčítání bodového ohodnocení. 
Třetí místo si vyzpívala Linda Kadavá ze třetího 
ročníku, Patricie Runštuková z pátého ročníku 
druhé místo o první místo se podělily Eliška 
Vyhnálková ze třetího ročníku a Anna Tučková 

z pátého ročníku. Diváci rozhodli téměř shodně 
jako „odborná porota“ - nejsympatičtější projev 
měli Tomáš Formánek a Anna Tučková.  Všichni 
zpěváci i diváci si kromě příjemných zážitků 
odnášeli i perníkové slavíčky. Jako každý rok 
měly jepičí život – velkou přestávku nepřežily. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pasování na čtenáře 
 
proběhlo v pátek 10. 6. v zasedací místnosti OÚ 
Rokytno. Co mu předcházelo? Celoroční snaha         
o „ochočení“ písmen abecedy, o probuzení zájmu 
dětí o knihy. Většině žáků se to podařilo. 
Svědčí o tom přečtené knihy – 10 žáků přečetlo 
během roku 27+26+25+16+14+14+14+13+11+8=168 knih 
z edice prvního čtení. Průměr na žáka 16,8 knih. 
Zásluhu na tom mají vyučující, kteří 
prostřednictvím rozmanitých činností využívali 
krásnou i encyklopedickou literaturu 
k poznávání, rozvoji zájmů. Naše BABIČKA 
SOVIČKA, která pro děti v rámci činnosti školní 
knihovny po celý školní rok připravovala 
zajímavé aktivity. Zásluhu máte i vy, rodiče, 
kteří jste si vytvořili s dětmi kouzelný rituál 
každodenního čtení.  
Příprava pasování probíhala i ve spolupráci 
s obcí. Velký dík patří paní Řehákové, která 
oblékla celou královskou rodinu včetně paní 
Abecedy a moudré sovy a sama se aktivně            
do pasování zapojila rolí Popelky. Do ouška: 
měla jsem to štěstí, že jsem navštívila 
kostymérnu paní Řehákové a mohla jsem žasnout, 
tiše i nahlas obdivovat rozmanitost a krásu 
kostýmů i jejich dokonalé profesionální 
zpracování. Velmi nám všem přeji, aby byly 
kostýmy vystaveny k potěše všech malých i 
velkých z Rokytna a okolí.   
Prvňáčci předvedli královské rodině (kromě 
zmíněné Popelky ji tvořila královna – paní 
starostka a princ – pan místostarosta, paní 
Abeceda – paní ředitelka, moudrá sova – paní 
knihovnice žákovské školní knihovny), jak umí 
číst, jak se orientují v textu, jak dokáží 
rozlišit verš, sloku, vyhledat slova, která se 
rýmují. Popelka odsouhlasila splnění úkolu a akt 
pasování mohl začít. Žáci se seznámili se 
slibem, pak poklekli před královnu, slovem 
slibuji, vyjádřili souhlas se slibem a královna 
je opravdovým mečem pasovala na RYTÍŘE 
ČTENÁŘSKÉHO ŘÁDU. Domů si kromě zážitků odnášeli 
pamětní list se slibem, pergamen a knihu. 
Vzhledem k tomu, že v loňském roce nemoc 
zabránila pasování prvňáčků, byli pasováni nyní 



ve druhé třídě. Plnili však těžší úkoly. Kromě 
čtení museli prokázat znalost pohádek. Meč jim 
na rameno pokládal princ. 
Pokud máte zájem, prohlédněte si fotografie    
na webových stránkách školy.  
 

Ženy ze spolku POHODA drží slovo 
 
Když jsme připravovali projekt Regenerace školní 
zahrady, hledali jsme „spojence“.  Oslovila jsem 
ženy ze spolku Pohoda. Přislíbily ušití 
jednoduchých loutek, které budou využívat děti i 
paní učitelky nejen v přírodním divadýlku, ale i 
v interiéru mateřské školy k hraní pohádek či 
modelových situací. 
Na úžasné výstavě Patchworku jsem si uvědomila, 
že má volba byla správná. Došlo mně, že ženy 
dávají do své práce nejen um (pro mne zcela 
profesionální), ale hlavně srdce. A tak se 
v měsíci dubnu a květnu začaly loutky rodit. 
Postupně spatřilo světlo světa 28 loutek. Kozí 
rodině vládne dominantní kozel s majestátnými 
rohy i bradkou, Karkulka s rodiči a babičkou se 
setkávají s vlkem i myslivcem s mužným knírem, 
slepičku doprovází kohoutek, pejsek kočičku.  
Myška, zajíček, žabička a medvěd se těší, že si 
zahrají v pohádce „Boudo, budko“.  I prasátko 
s kravičkou vybízejí ke hře. Nechybí ani 
královská rodina, drak a Kašpárek.  
Loutky mají několik NEJ – jsou originální, 
jednoduché, srozumitelné, šité s láskou, 
spojující generace. Jsou prostě úžasné. Touto 
cestou děkuji všem ženám, které se na jejich 
výrobě podílely i Vendule Ehlové, která několika 
loutkám provedla vizáž obličeje. Vážíme si vaší 
práce. 
Nyní už jen zazvoní zvonec a divadlo může začít.  
Vy si můžete loutky prohlédnout na našich 
webových stránkách – vydejte se po cestě – 
vložte do vyhledávače zs a ms rokytno - o nás – 
MŠ – foto 2015-16, spolek pohoda pro děti nebo 
fotoprocházka . 
 

Slavnostní otevření školní zahrady. 
 
Úterý 17. 5. ráno. Zataženo, občas přeháňky, ale 
mnoho lidí svou pozornost upíralo k 15. hodině 
se společným přáním – klidně mraky, ale bez 
dešťových kapek. A přání se vyplnilo. Tak jsme 
přivítali hosty – např. bývalého pana starostu 
Josefa Kubizňáka, současnou paní starostku Petru 
Vrbatovou, zástupce realizačních firem – paní 
Ing. Renatu Mlejnkovou z firmy EKOGREEN, s. r. 
o., pana Ing. Ivo Minaříka ze subdodavatelské 
firmy AGROTRANS , členy rady školy, některé 
zastupitele, ženy ze spolku POHODA a další 
příznivce školy.  Slavnostní otevírání 
zregenerované školní zahrady mohlo začít. Paní 
ředitelka Mgr. Olga Brousilová zavzpomínala       
na průběh celé regenerace zahrady, která 
probíhala od podzimu 2013. Po slavnostním 
přípitku a po přestřižení pásky se konečně 
dočkaly děti doprovázené svými rodiči.  
Čekalo na ně dobrodružné cestování po zahradě.   
Ve vrbovém iglú zájemci skládali obrázky zvířat, 
která se vyskytují v našem okolí. V přírodním 
divadýlku si všichni se zájmem prohlíželi 28 
vystavených loutek, které ušily ženy ze spolku 
Pohoda a o vizáž se některým z nich lihovými 
fixy postarala naše bývalá žačka, Vendula 

Ehlová.  Středem zájmu se stalo i fotograficky 
zmapované naplňování celoročního projektu 
Regenerace školní zahrady MŠ Rokytno formou 
různorodých činností. Zatímco si dospělí 
prohlíželi fotky, děti na tomto stanovišti      
za prokázanou dovednost ve třídění odpadu 
získaly další razítko do prezenčního lístku. 
Tělesnou zdatností a odvahou se děti pochlubily 
při překonávání přírodních překážek. U nádržky 
pro žáby děti seskupovaly obrázky podle fází 
vývojových stádií žab. Vyzkoušely si svou 
zručnost, když si zahrály na žáby a            
do papírových kornoutů chytaly korálek – mouchu 
- na provázku.  Stylem žabáků se proskákaly 
vysázeným vrbovým loubím. U vodního hřiště si 
děti nachytaly vodu do kelímku a přechodem po 
vratké lávce naplňovaly připravenou nádobu. 
V činnostech v altánu děti zapojovaly všechny 
smysly. Poznávaly rostliny z našeho okolí a 
z nich vzniklé produkty. Vše vnímaly zrakem, 
čichem i chutí. I já jsem ochutnala nápoj 
připravený z levandule nebo bezu a mohu 
potvrdit, že to byl skutku kulinářský požitek.  
Svou tvořivost a fantazii děti uplatnily při 
stavbě města. Z cihel, prken, klacků, šišek a 
dalšího nabízeného materiálu zahradního skládku 
vznikaly vskutku originální stavby. Na závěr 
všechny návštěvníky čekala odměna ve formě 
připravených slaných i sladkých lahůdek, které 
vyrobily maminky, paní kuchařky nebo jsme je 
z Pekařství Vlastimil Holub získaly sponzorsky. 
Maminky ocenily, že si mohly odnést vytištěné 
recepty ochutnaných dobrůtek. 
Oficiálně jsme otevřeli zregenerovanou školní 
zahradu v přírodním stylu. Částkou 1 038 788,40 
Kč přispěla EU z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, 61 105,20 Kč šlo z Operačního fondu 
životního prostředí a 164 669,63 Kč z prostředků 
obce. 
Zahrada již dětem slouží. Kdo ví, třeba pomůže 
v některém z dětí probudit budoucího 
přírodovědce, architekta, či ochránce přírody 
nebo člověka, který kolem sebe uvidí krásu, 
pochopí některé vztahy a svým postojem umožní 
bezproblémové soužití člověka, zvířat a rostlin. 
Takže zahrado, nechť jsi zdravá a milovaná. 
                      

Jaro u Berušek 
 
V průběhu měsíce března se děti ze třídy Berušek 
věnovaly jarním tématům. Při pobytu na zahradě 
si ještě na začátku měsíce užily trochu sněhu. 
Na vycházkách už ale mohly pozorovat rašící 
rostliny a kvetoucí sněženky v zahrádkách. Jarní 
rostliny děti také poznávaly pomocí obrázků, 
učily se pojmenovat jednotlivé části rostlin. 
Vyzkoušely si práci se suchým pastelem při 
vyrábění sněženek z papíru. 
Jarní tématika se odrážela i v básničkách           
a písničkách. Děti se učily básničky „Sněženka“   
a „Jaro dělá pokusy“. Poslouchaly různé písničky 
a zkoušely je poznávat podle melodie i podle 
obrázků. Některé z nich také doplňovaly 
pohybovým doprovodem.  
Další část měsíce března byla věnována přípravě 
na Velikonoce. S dětmi jsme nejdříve připravili 
pokus s klíčením semen. Vyseli jsme řeřichu        
a pozorovali její klíčení na vatě. Také jsme 
zasadili semínka fazolí, o která jsme pečovali    
a až do konce dubna pozorovali změny v růstu při 



pravidelném zalévání a bez zálivky. Před 
Velikonočními svátky jsme si povídali o zvycích 
a symbolech Velikonoc. Četli jsme si pohádku      
„O zeleném vajíčku“, otiskovali velikonoční 
kraslice vyrobené z brambor. 
Konec března jsme věnovali zpěvu. Děti zpívaly 
písničky v soutěži „Perníkový slavík“. Všichni 
zpěváčci si zasloužili sladkou odměnu v podobě 
voňavého slavíka z perníku.  
Mezi hlavní činnosti a aktivity během měsíce 
dubna patřilo poznávání domácích hospodářských 
zvířat a jejich mláďat. Děti vyhledávaly obrázky 
v knihách, skládaly puzzle. Díky dotykovému 
monitoru mohly poznávat domácí a hospodářská 
zvířata podle jejich hlasu ze zvukové nahrávky    
a zároveň prohlížet fotografie. K danému tématu 
děti poslouchaly pohádky Šel kozlík na trh, 
kterou doprovázely na instrumentální nástroje     
a O koťátku, které zapomnělo mňoukat. Poté si 
vyzkoušely tuší a pastelem ztvárnit kočku.  
Část měsíce patřila také volně žijícím zvířatům. 
Povídali jsme si, která volně žijící zvířata 
můžeme potkat v našem okolí a čím se živí. 
Vyhledávali jsme obrázky v knihách a zvířata 
pojmenovávali. Četli jsme si pohádku                  
O Budulínkovi. Pohádku jsme následně 
dramatizovali, procvičovali při ní zpěv i 
počítání. 
22. dubna jsme oslavili Den Země. Věnovali jsme 
se tématu ochrany životního prostředí. Povídali 
jsme si o tom, co můžeme my pro naši planetu 
udělat. Pokusem z mléka, Jaru a potravinářských 
barviv jsme vytvořili duhovou planetu a 
pozorovali změny barev v ní.  
Závěr měsíce patřil tématu Čarodějnice. Děti 
vzpomínaly na známé čarodějnice z pohádek. 
Procvičovaly smyslové vnímání při zkoumání a 
určování bylinek a koření. Nakonec se účastnily 
experimentu, při kterém vznikal barevný pěnící 
elixír. Nechyběl také Čarodějnický rej 
v maskách. 
V květnových dnech jsme si povídali o svátku 
všech maminek. Děti si prohlížely fotografie,      
na kterých byly ještě miminka se svými 
maminkami. Povídali jsme si, s kým doma bydlíme, 
co kdo doma dělá a také o tom, jak doma mamince 
pomáháme. Naučili jsme se písničku Muzikantská 
rodina. Vyráběli jsme kytičky pro maminky 
k jejich svátku. 
V části měsíce jsme se zabývali cestováním. Děti 
poznávaly různé dopravní prostředky, skládaly 
jejich obrázky z PET víček, při dechových 
cvičeních napodobovaly zvuky dopravních 
prostředků, cvičily s říkankami na dané téma. 
 Během jarních měsíců děti při pobytu 
v tělocvičně hrály hry Na koníky, Na kočku a 
myš. Hrály hry, při kterých napodobovaly let 
letadla, jízdu autem. Zdolávaly překážkové 
dráhy, cvičily s kroužky, s psychomotorickým 
padákem nebo např. s prádlovou gumou.  
Jelikož nám často přálo hezké počasí, mohli jsme 
trávit hodně času na školní zahradě. Děti 
stavěly stavby z písku, hrály si v domečku, ve 
vrbovém iglú, kreslily obrázky v altánu. Na 
volném prostranství hrály hry s míči a zkoušely 
hod na koš. Podnikali jsme delší vycházky na 
pole a k lesu, při kterých jsme pozorovali 
rostliny a různé živočichy. 
Společně s dětmi ze třídy Motýlků se Berušky 
zúčastnily zajímavé besedy s pí. starostkou       

P. Vrbatovou na téma Hasiči a význam vody. 
Prohlédly si hasičskou zbrojnici, navštívily 
výstavu hraček a patchworku,  a zúčastnily se 
několika divadelních představení. 
                       Bc. Petra Tomášková 
                                                                          

Jaro u motýlků 
 
Naše krásná zahrada nabízí dětem mnoho možností 
k vyžití. Většina dopoledních i odpoledních 
činností probíhá venku (zahrada, park, lesy, 
pole, rybník). 
Po zimě jsme nejprve vyčistili zahradu od zbytků 
starého listí. Děti rády využily nové hrábě a 
kolečka na jeho odvoz. O jízdu s kolečky byl 
takový zájem, že jsme museli vytvořit pořadník, 
aby se mohli vystřídat všichni. 
Na bylinkovém záhonku a v zahrádkách jsme 
sledovali, jak sluníčko vytahuje ze země první 
byliny. Ve třídě si děti ve skupinkách zasely 
obilí do květináčů a dohlížely, aby se jejich 
rostlinám dobře dařilo. Co se stane, když budou 
mít nedostatek vláhy, děti tušily. Pro mnohé 
bylo překvapením zjištění změn na rostlinách, 
které vyrůstaly bez světla. 
Ve třídě jsme měli ve váze větvičku zlatého 
deště nejen pro ozdobu, ale zejména             
na pozorování. Sledovali jsme teploměr a 
porovnávali vývoj květů v místnosti a na keři 
v parku. 
Příležitost k podrobnému zkoumání nabídly 
nádherné květy tulipánů. 
První jarní paprsky vylákaly hmyz, nejprve 
ploštice a později také slunéčka sedmitečná. 
Netrpělivě jsme očekávali, kdo se zabydlí 
v budkách. Byli to špačci. Vysedávali jsme venku 
a pozorovali, jak pilně se starají o svá 
mláďata. Křik malých hladovců se nedal 
přeslechnout. Dokonce se nám podařilo na video 
zachytit okamžik, kdy mládě vykouklo otvorem 
v budce. Pod střechou pergoly se uhnízdil rehek, 
který se také neúnavně staral o svoji rodinku. 
Nádržku s vodou využívají ptáci nejen k pití, 
ale také k osvěžující koupeli. 
Na zahradě byli k vidění kosi, konipas bílý, 
hrdličky. Ptáky a volně žijící zvířata jsme 
pozorovali také při vycházkách. Poslouchali jsme 
a poznávali ptačí zpěv také z CD a z internetu. 
Děti začaly samy přicházet s vlastními 
zkušenostmi z pozorování ptáků. 
Za domácími zvířaty a jejich mláďaty jsme se 
vydali do dvorků. 
V polovině května se konalo Slavnostní otevření 
zahrady.                 Milada Reinberková 

 
 

Příspěvky, kterým chybí jméno autora, jsou moje. 
Nedávno mně bylo zasláno poselství astroložky 
Petry Nel. Nemohu jinak, než se s Vámi 
podělit. „Člověk musí v životě odejít daleko, 
aby našel sám sebe, musí hodně ztratit, aby 
se dokázal těšit z toho, co mu zůstane, musí 
vyslechnout spoustu lží, aby věděl, kdo říká 
pravdu, musí hodně vytrpět, aby zjistil, co 
je skutečné štěstí, a musí se nesprávně 
zamilovat, aby našel skutečnou lásku ..!! 
 
Vážení spoluobčané,  
       přeji Vám dovolenou vašich snů.                          
                               Olina Brousilová 



 
 
Vážení a milí čtenáři Rokytenských novin. 
Dovolte, abychom vás seznámili s dosavadním 
průběhem hasičské sezony 2016. 
 

Jak jistě všichni víte, naším hlavním cílem je 
sbírat body v Lize Pardubického okresu (LPO), 
kde máme přihlášeno jak družstvo mužů, tak 
družstvo žen. V tuto chvíli jsme lehce před 
polovinou všech závodů a muži jsou na 11.místě 
se ziskem 16 bodů. Ženám se daří o poznání lépe. 
Ve všech závodech LPO je zatím neminuly stupně 
vítězů a celou ligu vedou o 5 bodů před 
Hrobicemi. 
 

Rokytenské ladies, se pro letošní rok rozhodly 
změřit síly i s týmy, o poznání lepšími, než 
jsou ty, se kterými se běžně setkávají na LPO a 
sbírají body i do Východočeské hasičské ligy 
(VČHL), která se pyšní velkou prestiží a je po 
Extralize jednou z nejkvalitněji obsazených 
hasičských lig v ČR. První dvě kola se bohužel 
nevydařila a ladies odjížděly bez bodu. Na 3. 
kole VČHL v Horním Třešňovci (4.6.2016) ale snad 
prolomily smůlu a časem 17,16 s si pověsily      
na krk bronzové medajle. 4. kolo VČHL se konalo 
v Bystřeci (5.6.2016), sice s o trochu horším 
časem než v sobotu 17,68 s, ale výsledné 
umístění bylo ještě o stupínek lepší. Po 4 
kolech jsou tak na krásném 4.místě a kdyby toto 
umístění vydrželo až do konce sezony, byl by to 
opravdu velký úspěch!  
 

Velice nás těší Váš zájem o naše sportovní 
úspěchy a jsme pokaždé rádi, když nás přijedete 
podpořit přímo na závody. Velmi si vážíme 
veškeré podpory, které se nám dostává! 
 
 

Tabulka LPO ženy:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka LPO muži: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Níže přidáváme rozpis ligových závodů, které nás 
v této sezoně ještě čekají a budeme rádi, když 
se přijdete podívat alespoň na ten poslední, 
který pořádáme právě my! 
Přejeme krásně prožité léto! 
 

                 Za sportovní týmy SDH rokytno 
 

                    Michaela Knížková (Trnková) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Hasiči 



 
       
                
 
              
 
 
 
 
       
  První dubnový víkend pořádalo SDH Rokytno 
závod pro mladé hasiče „Rokytenská míle“. 
Záštitu nad akcí převzal hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický. Počasí nám nepřálo a 
celý den nám propršelo. Mladší žáci se umístili 
na krásném 2. místě, starší žáci na 12. místě.    
      Pohárové soutěže v Lipolticích se 
zúčastnilo 23.dubna  pouze družstvo mladších 
žáků a umístili se na 6. místě.  
      Víkendové soustředění v Orlických horách 
jsme si náramně užili. Od 6.5 do 8.5.2016 jsme 
byli ubytovaní na chatě Pytlák v Rokytnici 
v Orlických horách. Sluníčko nám svítilo 
nepřetržitě, tudíž jsme nejvíce času byli venku. 
Naším cílem byla Pevnost Hanička, Rozhledna 
Rozálka, město Rokytnice v Orlických horách a 
Muzeum železnice. Byl to krásný, pohodový 
víkend. 
      Okresní kolo soutěže Plamen probíhalo    
na dvě části. První část 14.5. ve Dřítči a druhá 
část 21.5. v Pardubicích. Soutěže se opět 
zúčastnilo pouze družstvo mladších hasičů. 
      Svaz důchodců a Obec Rokytno pořádali dne 
8.5. výlet do obce Čechy pod Kosířem. Vzhledem 
k tomu, že byl malý zájem o výlet ze strany 
důchodců, doplnili jsme volná místa v autobusu 
mladými hasiči. Navštívili jsme místní zámek, 
výstavu kočárů a hasičské muzeum. Přálo nám 
opravdu krásné počasí. Výlet se zdařil a 
v případě volných míst se těšíme na výlet 
příště. 
       Kasárna letiště Pardubice pořádali „Den 
otevřených dveří“, dne 27.5., na který nás 
pozval  pan Daniel Runštuk. Patří mu veliké dík, 
jelikož jsme byli nadšení. Viděli jsme ukázky 
dopravní a bojové techniky, letištní a požární 
techniky, letecké techniky, ukázku činnosti 
Vojenské policie, ukázku ručních zbraní a 
spojovací techniky, ukázku zdravotní techniky a 
prezentaci Vzdělávacího zařízení PČR MV 
Opatovice nad Labem.  
      Poslední květnový víkend jsme soutěžili 
v Moravanech. Do konce školního roku nás čeká 
Festival přípravek (25.6.) a soutěž            
ve Slepoticích (26.6.), kde proběhne celkové 
vyhlášení  hry Plamen za rok 2015-2016.         
O prázdninách týdenní hasičské soustředění 
(16.7.-23.7.). Veškeré akce, kterých se 
zúčastníme,  máme zaznamenány k nahlédnutí 
v naší kronice. Upřímně bych chtěla poděkovat 
všem dětem, rodičům, vedoucím a trenérům našich 
mladých hasičů. Velké dík patří také SDH 
Rokytno, Obci Rokytno a našim příznivcům.  
                             Vrbatová Petra st.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Každou neděli odpoledne na Dvojce mezi 17. a 
18. hodinou má zajímavý pořad Mistr pan Jiří 
Anderle. Jak v reprízách, tak i v nových dílech 
vzpomíná na doby svého dětství a mládí  a 
školních let v rodném Pavlíkově nedaleko 
Rakovníka. Bylo to v době druhé světové války a 
krátce po ní. Jeho sugestivní svérázné vyprávění 
vzbuzuje u nás starších srovnání s událostmi    
na vesnicích našeho mládí obecně. Pan Jiří 
Anderle se letos dožívá osmdesátky. Jeho vnímání 
lidských údělů a osudů všeobecně i jednotlivců 
jakoby se týkalo bezprostředně každého z nás. 
Spolužáci v obecné škole, jejich problémy a 
osobité detailní postřehy každodenního života, 
to jsou oživlé vzpomínky na mladá léta. Práce na 
polích, v té době nepředstavitelně těžká, již 
popisuje, přibližuje ten čas před hodně a hodně 
lety. A přesto všechno mělo svou krásu, kouzlo a 
řád. Postavy starších lidí jakoby přihrál stroj 
času a oni se objevují v neskutečné pravdivosti, 
jako bychom je právě probudili. Jeho  vzpomínky 
připomínají ty naše a vůbec nezáleží  na tom 
jsou-li z Pavlíkova nebo z Rokytna či Borku. Ti 
samí lidé byli snad všude stejní, ať figurou tak 
i chováním a jednáním. Byla to tenkrát těžká 
válečná léta. Nedostávalo se všeho. Neustálý 
strach z války visel na všem. A snad i přes toto 
ohrožení holé existence lidé zůstávali lidmi 
s otevřenou náručí připravenou pomoci. Veliká 
škoda, že nám to nezůstalo napořád a události 
dostaly nečekaný spád. Doba se zvrhla v nečekaně 
žalostnou grotesku, plnou nespravedlností a lží. 
Pan Anderle svým vyprávěním vytypovává zvláště 
to dobré a dává čas na přemýšlení. Ty jeho 
slovní kresby lidí a lidiček, často úsměvné, 
hladí až k slzám. Vzpomínky staré třičtvrtě 
století a tolik krásy v nich. V minulosti se 
objevilo hodně velice dobrých vypravěčů, mistrů 
mluveného slova: pánové Horníček, Menšík, 
Donutil, každý z nich osobnost nezapomenutelná. 
Jiří Anderle se přenesl do dob našeho mládí a to 
je nejkouzelnější čas našeho života. Touha po 
poznání světa a lidí vrcholí a všechno nám tehdá 
bylo jasné a jednoznačné. To byly ty růžové 
brýle mámení. Věřím, že po letech kdy už víme o 
světě víc (a přesto stále méně) rádi bychom se 
do času mladosti vrátili. Zbývají nám však jenom 
vzpomínky na milé přátele, spojené s událostmi 
oproštěné od trablů  a nepříjemností. A toto umí 
pan Anderle dokonale a s citem. Navíc od 
školních let až do dneška kreslí a maluje vše, 
co vidí kolem sebe. A tak znásobuje bohatství 
prožitků o které se dělí s námi. Přeji si 
potkávat ještě více takových vypravěčů našeho 
mládí a s nimi prožít tu dobu ještě jednou, 
třeba i ve vzpomínkách a vám přeji totéž. 
                                František Zajíc  
 
 
 

  

        Mladí 
   hasiči 

  

          Vzpomínání … 
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