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31. 3. 2012  Velikonoční zdobení 

14. 4. 2012   Rokytenská míle  

                       branný závod hasičů - děti 

30. 4. 2012   Pálení čarodějnic v Rokytně 

30. 4. 2012   Pálení čarodějnic v Bohumilči 

30. 4. 2012   Pálení čarodějnic v Drahoši 

16. 5. 2012   Výlet důchodců  

                                       Polička - Litomyšl 

23. 6. 2012    Dětský den  v Rokytně 

30. 6. 2012   Nohejbalový turnaj„Krocan cup“ 

  7. 7. 2012   Turnaj v malé kopané 

28. 7. – 4. 8. 2012   Letní tábor 

                                - pořadatel hasiči 

25. 8. 2012   rozloučení  s prázdninami                 

                      v Bohumilči 

srpen 2012  Zástavské posvícení 

29. 9. 2012  SDH Rokytno – 

                     Oslavy 130 let vzniku 

Září 2012    Schůze důchodců 

6. 10. 2012  Rokytenský věnec 

                  - soutěž v požárním útoku – dospělí   

2.12. 2012   Mikulášská nadílka s vánočním   

                                                              tvořením 

Prosinec     Výroční schůze důchodců 

                                    

    

 

                                
 
                                 

 
Pozvánka 

 

Zveme Vás  na  

„ Jarní tvořivé odpoledne“. 
 

Sejdeme se 31.3. 2012 ve 14 hodin  

v hospodě U Pitrů v Rokytně 

M áme př ipraven  mater iá l  na  výrobu 
j a rn ích  a  ve l ikon očn ích  dekorac í ,  a  to   
j ak  pro  d ět i ,  t ak  pro  d osp ě lé .  Bu de  zd e 
možn ost  i  zakoup en í  d robn ých  d ekorac í   
a  ve l ikonočních  oz dob . . .  .   

Jako  každ ý  rok  b udou  n ap ečen y  pern íčky  
n a  zd ob en í ,  b ud e p ř ipraven  mat er iá l        
k  výrob ě  ve l ikonočn ích  z áp ichů  a  d alš í  
možn ost i  p ro t voř ivé  ru ce .   

Srdečn ě  z veme dět i  i  dospělé  na  toto 
sobotn í  odp o ledne  a  věř íme,  že  se  
se jdeme v ho jném počtu .  

Za kulturní komisi Jana Zajícová 

 
 O  čem se jednalo 



 
 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 1/2012 

ze dne 7.3. 2012 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady za 

poslední období.    

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje pronájem provozovny 

hospody v Bohumilči  panu  Václavu Hrubešovi. 

 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  pozemků  dle 

GP č. 534-6/2012  a to pozemek p.p.č 127/105 o výměře 

18 m
2
, p.p.č 127/106 o výměře 2 m

2
 a pozemek p.p.č 

127/107 o výměře 94 m
2 

 vše v  obci  a k.ú. Rokytno        

pro   MH a HI za 100,- Kč/ m
2
.  

Ţádost splňuje  podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v pl. znění.  

Vyvěšeno 13.2.2012          Sejmuto: 7.3.2012 

 

4,  A, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  prodej   pozemku  

p.p.č.    157/16   o výměře 1884 m
2
 v k.ú. Rokytno a obci 

Rokytno dle geometrického plánu pro zamýšlenou 

dostavbu čistírny  „Svazku obcí Rokytno-Chvojenec“      

za cenu  45.080 Kč. 
Ţádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v pl.znění.  

 Vyvěšeno 13.2.2012          Sejmuto: 7.3.2012 

 

B,   Obecní zastupitelstvo  schvaluje, na základě stanov 

svazku obcí,  vklad  pozemků   v k.ú. Rokytno a obci 

Rokytno  pozemku st.p. č.    352  o výměře 25 m
2
   , 

pozemku st.p. č.    353  o výměře 109 m
2
   , pozemku     

p.p. č.    157/15  o výměře 462 m
2
   dle geometrického 

plánu pod společnou   čistírnou odpadních vod do „Svazku 

obcí Rokytno-Chvojenec“. 
Ţádost splňuje  podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v pl. znění.  
Vyvěšeno 13.2.2012          Sejmuto: 7.3.2012 

 

5, Obecní zastupitelstvo   neschvaluje dělení  pozemku 

parc.čísla 412/11 v k.ú. Bohumileč      geometrickým  

plánem  (část obhospodařovaného pozemku dle návrhu)   

pro budoucí prodej manţelům V.   

 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje kupní smlouvu - nákup 

zemědělské stavby - ocelokolny na st.p.č 184 v k.ú. 

Rokytno za cenu  400.000,- Kč . 

Obecní zastupitelstvo  schvaluje smlouvu o depozitní 

úschově prostředků na nákup zemědělské stavby - 

ocelokolny na st.p.č 184 v k.ú. Rokytno . 

 

7, Obecní zastupitelstvo schvaluje revitalizaci hřiště        

dle předloţeného finančního návrhu – firma Agrotrans. 

 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

 „Rozpočtovou změnu č.1/2012 k  7. 3. 2012“  

       Příjmy celkem: 37.000,- Kč   

      Výdaje celkem: 570.000,- Kč  

        Financování -   zapojení přebytku  -  533.000.- Kč  

 

 

 

9,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      Vyhlášku č. 1/2012 – Obecně závazná vyhláška           

                                                 o místních poplatcích 

 

10,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Budoucí 

smlouvy  o zřízení věcného   břemene  na pozemky 

parcelních   čísel  805 ( PK) a  721/1  vše v k.ú. a obci 

Rokytno pro   společnost  Eglin, a.s. Kaštanová 64, Brno   

IČ:28263715  (přípojka VN pro přípojku bioplynové 

stanice) 

 

11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí veřejnoprávní 

kontroly: 

       a, Mysliveckého sdruţení „Smrčiny“ Rokytno 

       b, Fotbalového klubu FC DIKO Čemus Rokytno 

       c, SDH Rokytno 

       d,Bowling Rokytno 

       e, Draci Rokytno 

       f, HC Rokytno 

       g, ZŠ a MŠ Rokytno 

 

 

 
           

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

   
účel úrok max. výše  

Kč 

Obnova střechy (krytina i konstrukce)  4% 50 000 

 Instalace topení včetně kotle ÚT                        4% 50 000 

Izolace domu proti spodní vodě       4% 50 000 

Obnova fasády domu ( i  oplechování) 4% 50 000 

Zateplení obvodového pláště domu 4% 50 000 

Vybudování WC, koupelny v bytě 4% 50 000 

Výměna oken a vchodových dveří 4% 50 000 

 
 

http://www.rokytno.eu/


Stránky obce 

 
Obec Rokytno  má nové internetové stránky  
na adrese  www.rokytno.eu   
Stránky jsou pravidelně aktualizovány.    
Na stránkách jsou i formuláře ke stažení. 
Jsou zde i informace o placení poplatků a další 
aktuality. 
Nová adresa pro zasílání pošty je     

                                               urad@rokytno.eu 
Stránky www.rokytno.cz jsou neaktualizované. 
 
Obecní úřad v Rokytně oznamuje,  
že na úřadě v Rokytně je pracoviště Czechpoint 
( www.czechpoint.cz) 

 Kde můžete získat : 

1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
2. VÝPIS  OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
3. VÝPIS  ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 
4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 
5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE 
6. DATOVÉ SCHRÁNKY 
 

Dále na  úřadě provádíme vidimaci a legalizaci  
(Ověřování podpisů a listin) 
 
Všechny tyto služby jsou za poplatek. 
  
                                                                            Marcela Kamenická 
 

 

 

Poplatek za stočné  ( kanalizace) 

 
Stočné pro rok 2012  je   595 Kč na občana a rok.  

Splatné  je  do  30.  6.  2012  . 
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně     

2. převodem na účet         
 

Majitelem  účtu je  Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. 

Číslo účtu 176977704 / 0300 - ČSOB 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol 

uvést číslo smlouvy. 
 

Poplatek je třeba zaplatit na základě této výzvy, 

sloţenky k úhradě nejsou do domácností 

z ekonomických důvodů zasílány. 
 

 Dále ţádáme občany části obce Rokytno, kteří 

nevrátili dodatky ke smlouvám ke kanalizaci, aby tak 

učinili co nejdříve! Můţete je vhodit i do schránky  

na budově úřadu. Kdo smlouvu ztratil, ať se pro ni 

zastaví na obecním úřadě v Rokytně , kde mu ji znova 

vytiskneme a nebo si o ni napíše na urad@rokytno.eu  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hospoda a prodejna 

v Bohumilči 
 
Nový nájemce hospody v   Bohumilči pan    
Václav Hrubeš   oznamuje  otvírací  dobu       
od  2. 4. 2012 : 
 

Potraviny    
Otvírací doba  9- 11, 17 – 21  hod.  každý den 
( to je  pondělí, úterý, středa čtvrtek, pátek, sobota, 
neděle) 
 

Restaurace     
Otvírací doba  16 – 22 hod.    každý den 
( to je  pondělí, úterý, středa čtvrtek, pátek, sobota, 
neděle) 

 
 

 

Změny jízdních  řádů  
 

Jízdní řády autobusů se stále ještě upravují. 

Další  nový jízdní řád bude v platnosti od 1.4.2012. 

V této souvislosti firma OREDO poţádala obce 

 o spolupráci.  

Proto Vás touto cestou prosíme, pokud máte nějaké 

konkrétní připomínky k jízdním řádům, předejte je 

v písemné formě na Obecní úřad v Rokytně. Jízdní 

řády jsou zveřejněny na www.oredo.cz,  nebo 

případně Vám je můţeme vytisknout pro Vaši 

potřebu na obecním úřadě. Linky projíţdějící 

Rokytnem a Bohumilčí mají čísla  650603 ( směr 

Pardubice) 650650 (směr Hradec Králové) 

 

A  zase  psi 
 

Upozorňujeme občany na to , ţe obec bude nucena 

provádět odchyt toulavých psů  městskou policií a 

následně vymáhat náklady spojené s tímto úkonem. 

( coţ je 500 Kč za odchyt a 80 Kč za den v útulku) 

Dále ţádáme majitele psů, kteří venčí psy                

na veřejném prostranství , aby si po nich sbírali 

jejich výkaly. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpadky po obci  
 

Stále máme mezi sebou nepořádníky, kteří ostatním  

znepříjemňují život. Na jedné straně investujeme     

do odpadových košů, kontejnerů na sklo, plasty a 

papír. Na straně druhé jsou spoluobčané, kterým je 

úplně jedno kam odhodí plastovou láhev, sáček      

od svačiny, krabičku od cigaret  nebo přečtené 

noviny. Přitom je to tak snadné. Myslíme, že po sobě 

uklidit dokáže každý a prospěje to nám všem.  

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


Poplatek za odpad a psa 
 

Připomínáme   občanům,  že poplatek   

za odpad   a poplatek  za psy  je  třeba zaplatit  

                                             do 31.3.2012. 
 

Poplatek je třeba zaplatit na základě této výzvy, 

sloţenky k úhradě nejsou do domácností 

z ekonomických důvodů zasílány. 
 

Sazba poplatku za odpad za jednu fyzickou osobu   

  na   rok 2012         činí   400 Kč. 
 

Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč     

   a  za každého dalšího 100  Kč 

Poplatky lze zaplatit: 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně    

    ( po,út, čt,  do  15.30 hod  a st do 17 hodin )                                                                                   

2. příkazem k úhradě 

3. poštovní poukázkou typu A 
 

Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
 

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

 

Upozorňujeme  poplatníky,  že všem, 

kteří nezaplatí poplatek za odpad (popelnice)  

 do  31.3.2012, 

bude vystaven platební výměr, kde může být  

poplatek navýšen až na trojnásobek tj. 1200 Kč!!. 
 

Inzerce 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů v těchto 

termínech: 
 

     v  pondělí   23. dubna   2012  

a   v  pondělí   22. října      2012 
 

 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, 

suché  články (baterie),   zbytky nátěrových hmot, léky, 

teploměry. 

Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze                 

od občanů, ne od podnikajících fyzických a 

právnických osob. Ti totiţ musí mít svůj plán  

odpadového hospodářství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OOOdddpppaaadddyyy   zzz   dddooommmááácccnnnooossstttííí   
 
 
 

 

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je 

třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání        

s odpady bychom za chvíli neţili v domech, ale spíše        

na skládkách. O tom, zda dáme nový ţivot odpadu, který 

vyhazujeme, rozhodujeme právě my. 

Kdyţ například vyhodíme plastový kelímek do směsného 

odpadu, nedáme tak pouţitému obalu šanci na další vyuţití 

a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady uţ doma 

správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový ţivot 

v podobě výrobků, které běţně pouţíváme. Navíc podle 

zákona 185/2001 Sb. je kaţdý povinen zbavovat se odpadů 

předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob 

konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v obecní či městské 

vyhlášce. 
    
  

Jak s odpady nakládat v obci Rokytno ? 
 

Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je uţ v místě 

vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy uţ ve chvíli, 

kdy obal nebo určitá věc doslouţila a my se jí chceme 

zbavit. Stačí obal, který právě doslouţil, hned hodit          

do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. 

Ze zkušeností vyplývá, ţe průměrná česká domácnost 

nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů 

by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu 

největší.  

Tím, ţe odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný 

odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí 

menší koš. Tříděný odpad můţeme odnášet jednou           

za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze 

v případě, ţe do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co 

nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek     

od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na kaţdém 

z nás, jak si doma třídění zařídí.  
 

Kam tedy co patří ? 
 

SKLO  patří do  zeleného kontejneru  ( lahve a sklenice 

od nápojů a potravin, tabulové sklo z oken a ze dveří.) 
 

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem 

ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a 

pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět        

do obchodu. 
 

PLAST patří do ţlutého kontejneru. ( fólie, sáčky, 

plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, 

čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, 

mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboţí, obaly 

od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren 

sem vhazujeme v menších kusech). 
 

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo 

čistících přípravků, obaly od ţíravin, barev a jiných 

nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové 

trubky. 
 

NÁPOJOVÝ KARTON  patří v Rokytně do ţlutého 

kontejneru společně s plasty  ( krabice od dţusů, vína, 

mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením 

do kontejneru sešlápnout) 

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých 

potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony 

obsahující zbytky nápojů a potravin  
 

PAPÍR    patří do modrého kontejneru Vhodit sem 

můţeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, 

papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky 

s fóliovými okénky sem můţete také vhazovat, Nevadí 

ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si 

s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze 

bez plastového vnitřku! Je třeba ale veškeré krabice 

rozdělat, případně sešlápnout, aby zabraly méně prostoru. 
 

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih 

(vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na 

sběrný dvůr), obaly od vajíček, uhlový, mastný nebo 

jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze uţ nadále 

recyklovat. Pozor, pouţité dětské pleny opravdu nepatří 

do kontejneru na papír, ale do popelnice! 
 

KOV  (železo)   hasiči v naší obci  pořádají  2 x za rok 

jeho sběr  
 

VELKOOBJEMNÝ ODPAD   Jedná se např. o starý 

nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské 

linky, pneumatiky, drobný stavební odpad atd.Tyto 

odpady můţete odvézt na sběrný dvůr do Draţkovic. 

Můţete odvézt max 200 kg odpadu a 50 kg pneumatik   

na osobu a rok.( musíte se prokázat občanským průkazem)  

 Provozní doba sběrného dvoru je  

  PO – PA  6.30 – 15, ve středu do 17 hodin.  

 V případě, ţe v určitém časovém úseku produkujete 

těchto odpadů velké mnoţství – provádíte např. 

rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení 

velkoobjemového kontejneru u specializované firmy. 
 

NEBEZPEČNÉ ODPADY naše obec pořádá 2x za 

rok mobilní sběr,  více o druhu odpadů je u svozu  
 

ELEKTROODPAD (staré a nefunkční elektrické 

spotřebiče, ledničky) lze je odevzdat při sběru 

nebezpečných odpadů a nebo dovézt do Rokytna           

za obecní úřad, kde je místo na sběr tohoto druhu odpadu. 

Na drobný elektroodpad je i kontejner v budově úřadu  
 

OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (ţárovky, zářivky) lze 

je odevzdat při sběru nebezpečných odpadů a nebo 

dovézt do Rokytna za obecní úřad  
 

BATERIE  lze je vyhodit u prodejců baterií a nebo     

do kontejneru  v budově obecního úřadu v Rokytně. 
 

VĚTVE ZE STROMŮ A KEŘŮ je moţný odvoz 

v měsících březen – duben na místo pálení „čarodějnic“) 
 

BIOODPAD  Jedná se o biologicky rozloţitelný odpad 

pocházející především z údrţby zahrad, ale i kuchyní.  

Bioodpady je  moţné jako jediné legálně vyuţít              

na zahradách v zahradních kompostérech . 
 

STARÝ TEXTIL  (oděvy) Pokud je nositelný, 

věnujte ho charitě – v naší obci pořádá Diakonie 

Broumov sbírku většinou 2x ročně. Nenositelný oděv 

dejte se  směsným odpadem do popelnice. 
 

OSTATNÍ ODPAD  a vše ostatní co nevytřídíte patří    

do směsného odpadu - popelnice  

 
Dle stránek www.ekokom.cz   a  Obecně závazné vyhlášky obce 

Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů        

na území obce Rokytno , včetně systému nakládání se stavebním 

odpadem     zpracovala Marcela Kamenická 

http://www.ekokom.cz/


 

         

                                                  ( Tyto příspěvky nejsou upravovány) 

 

SOUTĚŽ  V POŽÁRNÍM ÚTOKU DOSPĚLÝCH  

Rozpis   soutěží  LPO 2012 
Datum Místo Začátek 

26.5.2012 Ráby 10:00 

1.6.2012 Strašov 21:00 

2.6.2012 Dašice 13:00 

9.6.2012 Rohovládová Bělá 10:00 

16.6.2012 Opatovice nad Labem 10:00 

23.6.2012 Srch 13:00 

30.6.2012 Čeperka 14:00 

25.8.2012 Slepotice 10:00 

8.9.2012 Kunětice 10:00 

6.10.2012 Rokytno 10:00 

 
Těchto  soutěží  se  zúčastníme  a  budeme  rádi,  když  nás  přijedete 
podpořit.                                                              Milan Kamenický 

 

 

 

MLADÍ HASIČI 

 

 

Stále se scházíme s dětmi každé úterý. Ta naše hodinka je vždy 
pestrá a domnívám se,že se i naučíme spoustu nového. Děti jsou 
šikovné. Nyní máme tři družstva schopné soutěžit a dětičky              
v přípravce. V lednu jsme byli v Břehách u Přelouče                      
na zkouškách odbornosti, kde se všem zúčastněným zadařilo a 
odnesli si odznáčky. Tudíž, kdo byl,tak splnil.  První úterý              
v měsíci jsme trénovali v tělocvičně, ostatní kroužky jsme měli 
na obecním úřadě.  A nyní se těšíme na skvělé počasí a budeme 
již venku.  Náš nejbližší závod je Rokytenská míle, Kuželky            
v Rohovládové Bělé byly zrušeny.  
Ostatní závody máme dle rozpisu Pardubické ligy. V pátek 
20.4.2012 odjíždíme na víkendové soustředění do Slatiny nad 
Zdobnicí. Pevně věřím,   že si to užijem!  V červnu je opět 
Festival přípravek v Břehách u Přelouče, vloni jsme se zúčastnili 
jednodenního programu, letos bych chtěla s dětmi  z přípravky 
jet na dva dny, jelikož program pana Rambouska je naprosto 
úžasný. Záleží na domluvě s rodiči a chuti dětí. Samozřejmě si 
musíme připravit nějakou ukázku i my s dětmi. Začátkem 
července budeme opět spát na hřišti pod širákem a opékat 
buřty, jako každý rok.  
 

Závěrem bych chtěla pozvat, ať hasičské děti, ale i naše 
rokytenské, na tábor, týden plný pohádek. Ubytování máme 
zajištěné opět v RS Radost u Světlé nad Sázavou  od 28.7.2012 
do 4.8.2012. 
 Jste srdečně zváni.  
 

A ještě musím poděkovat panu Karlu Kučerovi   za stálou pomoc 
s dětmi, bez něj by to opravdu nešlo. 
 

Všem Vám, ale i nám, mladým hasičům, přeji pevné zdraví a 
buďte našimi příznivci.                           
                                                                                            Petra Vrbatová st. 

 

 

 

Zbytečné emoce  

kolem mateřské školy 
(pohled člena školské rady) 

 

 Školská rada má 3 členy, po jednom zástupci v ní má 
škola - paní Ehlovou, zřizovatel tedy obec – moji maličkost a 
svého zástupce tam volí i rodiče - paní Shánělovou. Být členem 
školské rady v Rokytně  není žádný med! Toto jsem téměř 
okamžitě zjistil po svém zvolení za člena této rady před dvěma 
lety. V té době odcházely ze ZŠ děti do jiných škol a učitelky se 
střídali na naše malé poměry až příliš rychle. My jsme se spolu 
s kolegyněmi z  Rady snažili tento trend zastavit. Uskutečnili 
jsme schůzku s rodiči na níž se všichni svobodně  a otevřeně 
vyjadřovali co se jim na škole líbí a co nelíbí. Byly osloveny i 
bývalé učitelky s dotazem na důvody jejich odchodu a bylo 
jednáno i s paní ředitelkou Brousilovou, jež byla často 
označována za jádro problému a která jakožto  ředitelka 
fakticky nesla    za celou situaci spoluzodpovědnost. Bohužel 
se nám tehdy rozhodnutí většiny rodičů nepodařilo zvrátit  a 
řada dětí z naší školy odešla. Paní ředitelka tehdy  slíbila 
nápravu stavu. Ta se poté i konala a atmosféra ve škole i 
kolem ní se pročistila. Školní rok 2010 – 2011 byl téměř tak 
pohodový, přestože důvěra ve školu i v její ředitelku byla         
u části rodičů i zastupitelů oslabena. 
 Na počátku letošního roku se staly dvě závažné 
události, které spolu ale nikterak prakticky nesouvisí. Jednak 
vstoupil v platnost nový školský zákon, který krom jiného 
upřesňuje funkční období ředitelů škol a zavádí pro ně funkční 
období na 6 let jako je to u jiných jmenovaných postů. Do této 
doby byli ředitelé škol téměř neodvolatelní - pokud nespáchaly 
nějaký trestný čin, apod. Naše školská rada se i na částečný 
popud zřizovatele a rodičů (kteří nás do školské rady vyslali) 
k tomuto sešla. Po dlouhé, důkladné debatě se rozhodla 
požádat zřizovatele o vypsání výběrového řízení na místo 
ředitele ZŠ a MŠ Rokytno (školský zákon je zde nejednoznačný 
a podle jedné z verzí končí funkce ředitele fungujícího v čele 
školy více než 6 let automaticky v létě - i kdyby o výběrové 
řízení školská rada nepožádala). Ač to pro nás nebylo snadné 
rozhodnutí, nelitujeme jej a věříme, že ať dopadne konkurs 
jakkoli, přinese opět projasnění situace ve škole i mimo ní a 
také očekávané nové myšlenky, jednání či novou motivaci 
ředitele k celkovému povznesení naší školy. 
Druhou událostí se stal boj o kritéria pro přijetí    do mateřské 
školy. Dle zákona kritéria stanovuje ředitelka školy, aniž by to 
s někým musela konzultovat.  I v letošním školním roce musela 
paní Brousilová řešit těžkou úlohu jakým způsobem zaplnit 
omezenou kapacitu MŠ v době babyboomu. Nebylo příliš 
šťastné, že kritéria pro přijetí několikrát měnila, ani některé 
její další kroky, jež pak vedly k protestní petici některých 
rodičů z Rokytna, kteří měli pocit, že budou na úkor jejich 
malých (často dvouletých) dětí přijaty děti z jiných, k Rokytnu 
nenáležejících obcí. Z protestní petice se však bohužel vyvinula 
často velmi nechutná, nenávistná kampaň, jež se vedla nejen 
v Rokytně, ale i na webových stránkách školy, kam chodí také 
žáci, kterým bychom měli dávat jen samé pozitivní příklady - 
třeba jak vést kultivovanou diskusi nebo jak funguje 
demokracie. 
 



Jako členové školské rady jsme byli oběma znesvářenými 
stranami (jak odpůrci ředitelky Brousilové, kteří považovali 
kritéria za účelově zmanipulovaná, aby vyhovovala jen někomu, 
tak i příznivci paní ředitelky, kteří nám zase vyčítali, že ji málo 
bráníme, když je tak skvělá a pro školu toho tolik udělala) 
vyzýváni a tlačeni k tomu, abychom se postavili na tu či onu 
stranu. Jako školská rada jsme se shodli na tom, že kritéria 
nejsou příliš přehledná. Dohodli jsme se tedy s paní ředitelkou, 
že vypracuje na základě prováděcí vyhlášky k novému školskému 
zákonu kritéria nová, která budou projednána jak     na školské 
radě, tak i na Radě obecního zastupitelstva. Paní ředitelka 
Brousilová poté rovněž svolala schůzku do tělocvičny, kde 
jednak představila nová kritéria (i na základě návrhu 
ombudsmana) a kde se rovněž uskutečnila diskuse k celému 
problému. Tato nová kritéria následně vzala na vědomí Rada 
obecního zastupitelstva a taktéž je projednala naše školská rada, 
která k nim neměla výhrady. Tímto tedy považujeme celou 
záležitost za uzavřenou, neboť tato kritéria jednoznačně 
upřednostňují děti z Rokytna a našich spádových obcí, ale 
zároveň reflektují na hlavní cíl zřizovatele, kterým je co největší 
naplněnost v naší základní škole. A jak všichni víme, naše škola 
měla vždy značku přátelská, částečně alternativní a otevřená 
všem zájemcům i z okolních obcí. Každý obyvatel Rokytna by si 
měl být vědom faktu, že pouze Rokytenské děti nikdy samy naši 
školu nenaplní (a v případě nízkého počtu žáků, může dojít       
ke ztrátě peněz pro školu či dokonce k jejímu uzavření). Proto 
budeme jako školská rada i nadále dbát jednak na spokojenost 
občanů a rodičů z Rokytna, ale stejnou měrou i na dobrou 
pověst naší školy v okolních obcích a přátelské vztahy s rodiči 
nespádových dětí.  

 
 
 

 Není to pro nás v těchto letech lehká práce v Radě 
školy, ale snažíme se ji dělat nejlépe jak to umíme. Pokud bude 
kdokoli s našimi kroky nespokojen, má samozřejmě možnost 
kandidovat do školské rady za rodiče nebo kandidovat                
do obecního zastupitelstva a pak touto formou ovlivňovat 
činnost naší školy dle platných pravidel. 
                                                               

                                                                      Jiří Malík,  
člen Rady ZŠ a MŠ v Rokytně a zastupitel obce za SZ 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   Matýsek   Trojan    1.třída 
 

 
Škola základ života 

 
Ráda si žiji svůj život po svém. Patřím mezi ty, kteří nemají 
potřebu vystrkovat nos. Nemám ambice se jakkoli veřejně 
angažovat. O to víc si vážím lidí, kteří to dokáží a dělají to dobře. 
U nás v Rokytně je takových řada. Hledat můžeme především 
mezi zastupiteli, ve škole… Nepochybně je i spousta těch  méně 
viditelných, ale neméně důležitých. 

Najednou se však  přihodí něco, co mě z mého „poklidného“ 
života vytrhne. Něco, s čím se jako člověk nemůžu srovnat. 
Něco, co mě donutí přeci jenom se veřejně projevit. A protože 
nefandím internetovým diskuzím, zvolila jsem tuto cestu.       
To „něco“  je jakési podivné dění okolo naší školy a školky.  
Každý máme právo na svůj názor. A pokud při tom 
neporušujeme pravidla slušného chování, sem s ním. Každý 
máme právo kritizovat. Kritika je potřebná. Udržuje 
kritizované ve střehu a může způsobit mnoho pozitivního. 
Ovšem i kritika má svá pravidla. 
Každý máme právo hájit své potřeby. Ale neměli bychom je 
nadřazovat nad potřeby druhých. Existuje totiž něco, čemu se 
říká kompromis. Též je důležité hájit svá práva na správných 
místech.  
Vyřčeno a napsáno toho už bylo dost. Není mým cílem znovu 
probírat, v poslední době  již stokrát probrané téma kritérií pro 
přijetí dětí do mateřské školky. K tomu snad jen jediné. I já 
jsem zažila nepřijetí dítěte narozeného v prosinci. A zlobila 
jsem se. Jenže na ty, kteří jsou na vině a svou špatnou prací 
vytváří špatné podmínky pro život v této zemi. 
Píšu proto, že v poslední době registruji opakovaně výraz - 
nespokojení rodiče. Vyvolává to ve mně dojem, že Rokytno je 
plné nespokojených rodičů. A tak já se , s dovolením, hlásím za 
ty spokojené. Nechci sepisovat petice, ani dělat sondy kolik, 
jakých rodičů tu vlastně je.  
Jenom prosím Vás, ostatní spokojené rodiče, dejte o sobě 
vědět. Třeba dokážeme předejít tomu, že hrstka 
nespokojených, někdy až zlostných hlasů a taky těch, kteří se 
za ně jenom schovávají a navenek se tváří, v lepším případě, 
neutrálně, zničí dobrou věc.  
Naše škola je totiž dobrá. A to je další důvod, který mě nutí se 
vyjádřit. Začínám mít o její budoucnost obavy. Zásluhu na tom, 
že naše škola patří mezi špičkové má ředitelka, paní Brousilová 
a s ní všichni, kdo ve škole pracují. Učitelé, vychovatelé, 
kuchařky, uklizečky…. Všichni ti se denně zasluhují o to, že je 
našim dětem vštěpován smysl pro spravedlnost a respekt. Děti 
se tu učí základním morálním a duchovním hodnotám a 
dostávají tím to nejlepší, co mohou na začátku svého života 
dostat. Já to vnímám, zejména v dnešní době, kdy žijeme 
v atmosféře nesnášenlivosti, nepokory a hamižnosti, jako 
velmi důležité. O to víc mě pak mrzí, když někdo, z jakéhokoli 
důvodu, toto opomíná a ohrožuje. Ani ti nejzarputilejší 
nemohou  popřít fakt, že tuhle školu vybudovala p.ředitelka se 
svým týmem. A že při tom někdy i chybovala? Vzhledem 
k tomu, že je to člověk, jako my všichni, tak je to celkem 
přirozené. Chyby totiž patří do každého lidského konání. 
Důležité je řešit je a poučit se z nich.  
Nerozumím tomu, proč byl tak znenadání vypsán konkurz      
na ředitele školy. ( O zákonu vím). A vzhledem k tomu, že na 
tuto otázku jsem opakovaně slyšela pouze odpověď – aby paní 
ředitelka dostala šanci se obhájit a upevnit si tím pozici -  
trošku mi celá záležitost smrdí. Nejenom, že nechápu, co 
přesně má ředitelka obhajovat, ale nutí mě to, dát si vše         
do   souvislosti s kauzou kritéria přijetí. Děkuji každému, kdo 
bude ochoten mi to vysvětlit. Zbavím se pak dojmu, že jsou 
zde věci osobní nadřazovány nad zájmy obce. Za zájem obce 
v tomto případě považuji kvalitní a dobře fungující školu.  
Ozvěte se ,prosím, Vy spokojení. Třeba proto, aby u nás 
nedošlo k tomu, co se děje v celé naší republice, totiž že se 
likviduje všechno dobré, co se dlouho a těžce budovalo. 
                                                                    
                                                                Pavlína Votkeová 

 

 



Pro zamyšlení 
Bez nemoci není  uzdravení. 

Nemoc přichází, aby dodala co nám chybí. Vyléčení je 

zasvěcení, vyřešení  problému a tím ozdravění, zkvalitnění. 

Funguje to již od počátku lidstva. Je to přirozený vývoj – 

evoluce. 

 Urychlení vývoje lidskou vynalézavostí nazýváme 

pokrokem. Čím více se lidstvo snaží o pokrok, tím více je 

konfrontováno s problémy (nemocemi),které toto snažení 

přináší. 

Při všech vymoženostech pokroku se nedaří zkvalitnit 

mezilidské vztahy, udržet úplné rodiny a navzdory všem 

spořičům času, ho máme stále méně. 

V závodech o lepší auta, domy, dovolené a společenské 

postavení se dostáváme do koloběhu kritérií, které jsme si 

sami nastavili. V této honbě se jakékoliv selhání trestá 

depresemi, exekutorem, společenským vyčleněním. 

Ten, kdo si takovýto pokrok prodělá, nakonec zjistí , že to 

nejdůležitější , co v životě chce, je přítomnost někoho 

blízkého, komu by o tom řekl. Tím myslí milující rodinu a 

přátele. Ohlédne-li se a tito chybí, nebo se zapírají            

za křivdy z minulosti, zbývá jen okolí . 

 Okolí je naše zrcadlo. 

Toto zrcadlo nám ukazuje jací jsme. Protože v zrcadle 

vidíme sebe a to buď rozhněvaného, smutného nebo 

veselého. Pozorováním vlastního okolí a událostí s nimiž 

jsme konfrontováni, je jednou z nejlepších metod 

sebepoznání. To co nám vadí ve vnějším světě, ukazuje,    

s čím jsme se ještě nevyrovnali. Například   to , že se 

někdo pohoršuje nad lakotností ostatních s jistotou 

ukazuje, že je lakotný sám.Jinak by mu to nemohlo vadit. 

Jestli-že je sám štědrý,co je mu pak po lakotnosti 

ostatních? 

 Věci jsou takové jaké jsou. To  že jsou ve světě války je 

skutečnost, jako že je tráva zelená. 

Jenomže nad válkou se člověk rozčiluje a tak začíná 

bojovat za mír a bojuje i za spravedlnost,zdraví, lidskost 

atd.. Bylo by ale mnohem jednodušší a účelnější vytvořit 

mír přímo v sobě. Každý člověk je schopen změnit a 

vytvořit svět podle svých představ,zcela bez boje a použití 

moci. Potřebuje jen změnit sám sebe a celý svět se změní 

spolu s ním. Když v zrcadle vidím nepřívětivý obličej, 

stačí se jen usmát a on se usměje také, na to vemte jed! 

 Každý člověk žije ve svém světě. Těchto světů je právě 

tolik, kolik je lidí. Jsou to jen úseky opravdového 

světa,který se řídí prastarými zákony a nenechá se ovlivnit 

žádným voláním lidí. 

Lidí, kterých je stále více schizofrenních,kteří všechno co 

se kolem nich děje, chorobně vztahují na vlastní osobu. 

Dohnal je k tomu strach. Neschopnost postavit se osudu na 

vlastní zodpovědnost. 

Člověk nemůže zchudnout nebo zbohatnout nedopatřením. 

Musí k tomu dozrát. 

Kdo změní sebe,  změní si též svět. Na tomto světě není co 

vylepšovat,ale na nás samých ano. 

Moudrý člověk je se všemi oblastmi bytí v harmonii a žije 

proto v tom nejlepším z možných světů. 

Vidí skutečnost a poznává,že všechno co je ,má pro něho 

smysl. Nehledá už štěstí ,protože ho našel 

 - V sobě samém.                                       
                                             Pro RN upravil Jiří Trnka 

DRACI 

 

 
 
Dlouho o nás nebyla zmínka, ale pořád náš kroužek 

funguje. Jenom není čas moc psát. Za první pololetí jsme 

toho stihli docela dost. Pokračujeme ve zdravovědě, děti 

si zopakovaly co už znaly a pokračujeme dál.  Zajelo se 

do kina, prohlédli jsme si na zámku expozici „Příroda 

východního Polabí“.  Před vánoci jsme tvořili adventní 

kalendáře. Nesmím zapomenout na horolezeckou stěnu, 

na tu děti jezdí moc rádi, pan instruktor je učí navzájem 

se jistit (musí si jeden druhému věřit ). A někdy to není 

snadné. Neopomenu ani tělocvičnu, kam si chodíme 

protáhnout těla, a k mému překvapení děti stále baví hrát 

vybíjená. Nezapomněli jsme ani na zvířátka, nasbírané 

kaštany a žaludy jsme dali myslivcům. Pořád máme co 

dělat a nezahálíme.  
 

A co nás ještě čeká: 

5.4.-6.4.2012 jedeme do záchranné stanice Pavlov 

www.stanicepavlov.eu. Kde je pro nás připraven program 

na dva dny. Kdo by měl zájem jsou ještě 3 volná místa, 

cena na osobu 250,-.  

Loni jsme začali se sjíţděním vody a pokračujeme, 

pojede se 6.5. Chrudimka, 26.5. Sázava a 23.6. Orlice. 

Zároveň chci pozvat milovníky vody, aby se k nám 

připojili, kdo má zájem tak stačí, aby mě kontaktoval na 

draci.rokytno@seznam.cz, nebo zavolat na 605927597. 

Cena za osobu 350,- (v ceně loď, pádlo, vesta a zkušený 

instruktor). Čím dříve se přihlásíte, tím lépe.   

 

Přeji všem krásné jarní dny plné sluníčka. 
 

                                                                Regina Shánělová  

                                                                    vedoucí klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

 

 

 

https://email.seznam.cz/redir?hashId=3251593309&to=http%3a%2f%2fwww%2estanicepavlov%2eeu
mailto:draci.rokytno@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

Vážení spoluobčané, 
 
mnozí z nás máme za sebou náročné 3 měsíce nového roku. I ve 
škole proběhlé události rozproudily silné emoce i poskytly 
příležitost k zamyšlení.  
 

Opět jsem si uvědomila, jak velkou moc má slovo, které 
vstupuje do naší mysli a mění vše k horšímu nebo k lepšímu. 
Každý z nás je kouzelníkem. Svým slovem můžeme  buď  někoho 
zaklít  nebo ze zakletí  vysvobodit.  Například Vám někdo 
opakovaně říká, že děláte něco špatně, často chybujete nebo že 
jste oškliví apod.. Začnete tomu věřit a začnete mít strach, že to 
nikdy nedokážete  udělat  dobře    nebo  že  Vaše ošklivost Vám 
nikdy neumožní začlenit se mezi ostatní lidi, najít si vhodného 
partnera, práci, po které toužíte. Věříte tomu, ztotožníte se 
s tím. Pak přijde někdo, kdo Vám dá najevo, že tak špatný nejste 
nebo že máte krásné oči, úsměv,...  Posílí  Vás a kouzlo je 
zlomeno.  Změnili jste úhel pohledu. 
 

Moudrost starých Toltéků nás nabádá, abychom si nebrali nic 
osobně. Jestliže si vezmeme osobně, co o nás někdo říká, pak 
slovům mluvčího snadno uvěříme a začneme s ním souhlasit. 
Nebo se cítíme uražení a začneme obhajovat naše názory, naši  
pravdu, což vede ke konfliktům. Z něčeho nepatrného uděláme 
velkou aféru, protože cítíme  potřebu  prokázat  tu naši pravdu a 
dát ostatním najevo, že se mýlí. 
 

 Uvědomila jsem si, že i urážky, které se tváří jako osobní, 
nemají s tím, proti komu jsou  namířené  nic společného. 
Odrážejí  to, čím a jak urážející žije, čemu věří, jak se cítí. 
Objasňují, jak vidí svět. Poukazují na jeho problém.  Zlobíme se 
vždy, když se něčeho obáváme, máme strach. Kdybychom 
neměli strach, nemohli bychom nenávidět ani být smutní. Kdyby 
se nám podařilo naplnit sami sebe láskou, mít se rádi takoví jací 
jsme – zbavit se špatného svědomí,  pocitů viny, smířit se s tím, 
čím  jsme, pak bychom mohli i druhé přijímat jací jsou, cítili 
bychom se dobře my i naše okolí.  
 

Všichni máme právo milovat, smát se, být šťastní. A všichni 
máme právo nebát se přijímat  lásku.  
 

Mějme odvahu ptát se na to, co chceme vědět. Každý má právo 
odpovědět nebo ne. My máme právo se vždy ptát na to, co nás 
zajímá, jako máme právo odpovědět nebo neodpovědět, když 
jsme dotazováni. Jestliže svého práva budeme využívat,  
zamezíme tvoření  domněnek,  komunikace bude 
srozumitelnější , rychlejší a bez emocionálního jedu. Zbyde nám 
více času na lásku a radostné žití.  
 

„Naším úkolem je radovat se ze života a vyjadřovat, co v nás je. 
Máme – li v sobě nenávist, rozdáváme nenávist. Máme – li 
v sobě zármutek, rozdáváme zármutek. Jedině když jsme šťastní, 
můžeme rozdávat štěstí. Nemůžeme rozdávat lásku, pokud 
nemilujeme sami sebe.“ ( Toltécká proroctví, Don Miguel Ruiz, 
Mary Carroll Nelson ) 

Je na každém z nás, co si vybere. Vyberete – li si cestu lásky a 
pravdy, stáváte se bojovníky. Bojovníky sami se sebou a to    
na celý život. Některým se podaří dojít až k vnitřní svobodě, 
jiní  ujdou kousek cesty. Někdo si tuto cestu nevybere. Je 
báječné, že všichni máme možnost volby.  
 

Děti ve škole učím, že mohou dělat chyby. Nemusí  se              
za chybu stydět, zvlášť když dělaly vše, jak nejlépe uměly.  
Poznávají, že chyba je přirozenou součástí učení. A jak všichni 
víme, učíme se celý život. Stále jsme v pohybu a vyvíjíme se. 
Na minulost se zpravidla díváme z pohledu přítomnosti. Znáte 
to: „Dnes bych to udělal jinak.“ Proto ani jako dospělí se 
nemusíme za chyby stydět. Důležité je,  aby Ti, co chtějí,  
každý den vyjadřovali sílu svého  životního záměru, sílu víry a 
sílu lásky. Znám lidi, z kterých láska vyzařuje jako světlo 
Slunce. Také je jistě znáte. Někteří je nazýváme andělé, což je 
jinak řečeno poslové lásky. Můžeme je nazývat i 
bezpodmínečnou láskou. A tu máme každý z nás v sobě, stačí ji 
jen probudit a přijmout. 
 
 
S prvňáčky se v průběhu roku soustavně věnujeme veršům.  
Od  rozpoznávání  slov,  která  se  rýmují  jsme  přešli  
až k pokusům  tvoření vlastních veršů.  Verše tvořili žáci  
ve skupinách nebo ve dvojicích. 
 
Škola, ta je prima,                             Když jsme jedli ementál,                   
utekla z ní zima.                                tak led zrovna tál.                                
A až se vše naučíš,                            Když jsme jedli jablíčko,                      
dostaneš k jaru klíč.                          tak svítilo sluníčko.                                
 
Kráva, kravička,                                  Domča, Terka, Anička                          
má velká očička.                                sbíraly si jablíčka.                                 
Oči slouží k tomu,                              Pak si pod strom sedly,                           
abys viděl horu.                                 jablíčka si snědly.                                   
Když vidíš horu, 
tak nespadneš dolů. 
 
Svítilo sluníčko,                                    Viděl jsem Aničku, 
ale hřálo maličko.                                jak zpívá písničku, 
Pak vykvetl petrklíč,                            A když ji zpívala, 
Zima už je pryč.                                    na ptáčka volala. 
 

Maty, to je tanečník,                           Kluci z první třídy                                    
taky trochu uličník.                             našli barevné křídy.                                 
Rád se směje,                                       Malovali autíčko,                                     
rád se chechtá,                                    svítilo jim sluníčko.                                  
při tom holky 
stále lechtá. 
 
Máťa, Krýša, Adámek 
šli na výlet na zámek. 
Na zámku bylo krásně, 
složili o tom básně. 
 
Když jsem zastupovala ve 2. až 5. ročníku za nemocné paní 
učitelky, též jsme se „mazlili“ s českým jazýčkem.  
 
Vája Trojanová 
Máme doma dva psy,                              Jsou to psi chlupatí 
ti utíkají ze vsi.                                           rošťáci ušatí. 
Když je potom chytíme,                           Máme je rádi, 
tak je zase pustíme.                                  jsou to naši kamarádi. 
 
 



 Nečekaný výlet  
 
Jdu normálně ze školy a najednou uslyším zvuky, jako kdyby      
se vypnuly pojistky a  všude kam  jsem dohlédl, byl vidět modrý 
záblesk. Když jsem se otočil, uviděl jsem, jak na mě něco padá. 
Jako kdyby se na tu chvíli zastavil čas. Dobře jsem to viděl.        
Ze začátku jsem myslel, že je to šutrák.  Ale bylo to víc upravené 
a také safírově modré. Byl na něm taky nějaký znak. Moc dobře 
jsem ho neviděl, ale taky jsem si všiml, že stejný znak levituje 
kolem toho kamene. Potom jsem přestal vidět, následně mi 
začalo pískat v uších a ztratil jsem sluch, čich i hmat. Seběhlo se 
to strašně rychle. Začal jsem panikařit. Myslel jsem na to, jestli 
se z toho dostanu a jak se to stalo. Až jsem ztratil i vědomí. 
 

Když sem se probral, nejdřív jsem viděl rozmazaně, potom se to 
zlepšovalo. Nevím proč, ale první na co jsem pomyslel, bylo:  
„Kolik je hodin…“. Měl jsem úplně jiné oblečení a bylo značně 
otrhané. Když jsem se chtěl postavit, strašně mě bolely nohy. 
Koukl jsem se na ně a vidím, že mám na obou nohách asi tak 12 
stehů. Po chvíli jsem zjistil, že i na hrudi. Ale nic mě nebolelo.  
Začal jsem utíkat ( ani nevím proč)  po něčem čemu se stěží dala 
říkat cesta. Najednou jsem narazil do stěny. Byla celá fialová        
a jakoby z želé. Typoval jsem si, že to bude nějaká prazvláštní 
rostlina. Na tenčím konci se mrskala a tenký úponek lovil            
ve vzduchu drobné ptáčky a hmyz. Náhle jsem uviděl u jejího 
kmene černý průlez. Ani nevím, co mě to napadlo, ale vešel jsem 
do něj. Když jsem tam vlezl, tak se to za mnou okamžitě zavřelo. 
 

Spatřil jsem tam točitou chodbu dolů a tak jsem se po ní vydal. 
Uviděl jsem tam půvabnou dívku. Byla vysoká a štíhlá. Vlasy 
měla tmavě hnědé a dlouhé až k loktům. Opatrně jsem se jí 
zeptal: „ Kdo jsi? “. A ona odpověděla:  „Jmenuji se Dalila a jsem 
strážce tohoto vzácného stromu. A tvoje jméno cizinče?“.  
„Ondřej,“ odvětil jsem. „Můj strom umírá a já s ním. Jsi má 
jediná záchrana. Prosím, pomoz mi .“  „Rád bych, ale nevím 
jak...“  „V podzemí je nějaká temná síla, která to tu ničí. 
Potřebuji, abys přečetl tato slova,“ a s těmi slovy mi podala cár 
papíru, na kterém bylo napsáno několik neznámých slov v cizím 
jazyce. „Teleportuji tě tam.“ Vytáhla knihu a začala předříkávat  
kouzelnou formuli.  
 

Poté jsem se teleportoval na místo a nevěřil jsem vlastním očím. 
Ještě jsem si je jednou promnul a věřte nebo ne, byl jsem zpátky 
na Zemi.  „Byl to jenom sen?“ , pomyslel jsem si.  Ale v kapse 
jsem nalezl útržek ze staré knihy s podivnými slovy. A tak jsem  
je přečetl. V tu ránu se ovzduším prohnala tlaková vlna a vzduch 
byl náhle čistší a stromy zelenější a vše bylo jako v ráji... 
 

The End ... Happy End !!! 
                                                                                                               Ondřej Hadaš 
 
 

Čím žijeme ve školní družině 
v průběhu školního roku 2011/2012 

 
Ochutnávka  z ledna 
V lednu jsme pomocí vyluštění křížovky zjistili, že se v ŠD 
budeme zabývat zdravím. 
 

Ve skupinách jsme zapisovali vše, co nás napadne, když se řekne 
zdraví. Své nápady jsme poté prozrazovali ostatním. 
Indicie nám osvětlily pojem zdravá strava. Povídali jsme si o 
tom, které jídlo je zdravé, nezdravé. Vytvářeli jsme žebříček 
zdravých a chutných jídel. Ochutnali jsme výtečný banánový 
koktejl, který pro nás připravila Anička z 1.třídy. Vyrobili jsme 
plakáty –  Strom zdraví a nezdraví. 

Pod šikovnýma rukama dětí se prostory družiny proměnily     
ve Zdravou restauraci, která byla vyzdobena plakáty, 
kuchařskými knihami a prostírkami s tématem zdraví. 
 

Z žáků se během chvilky stali kuchaři, kteří dle receptů uvařili 
zdravé pokrmy – například: ovesnou kaši s jogurtem, 
marmeládou, ovocem a lněným semínkem; jednohubky            
s mrkvovo-celerovou pomazánkou; mátový čaj či ovocné 
jednohubky.  Na zdravých dobrotách jsme si moc pochutnali. 
 
Cestovali jsme lidským tělem – studovali jsme trávící 
soustavu, zabývali jsme se obranyschopností organismu – 
fascinovalo nás, jak chytře má tělo vše zařízeno. Zamýšleli 
jsme se, jak předcházet nemocem. Studovali jsme oběhovou 
soustavu, krev, složení a funkci srdce. Užili jsme si pokus se 
srdcem. Dozvídali jsme se různé zajímavosti o těle, které jsme 
nejprve odhadovali. Technikou kašírování jsme si srdíčka 
vyrobili. 
 

Bavilo nás informace vyhledávat v moudrých knihách, na 
internetu, i se k nim dostávat pomocí spolupráce, pohybových 
aktivit či mapy. 
 

Stali se z nás i badatelé. Pomocí zraku, zvětšovacích skel, 
hmatu a vlastních zkušeností jsme zkoumali orgán, který je 
největší. Své poznatky jsme pečlivě zapisovali, poté 
prezentovali. Zajímá vás, o kterém orgánu je řeč? Přijďte se 
podívat na nástěnku družiny a dozvíte se to. 
 

Se zájmem jsme se také vážili, měřili – jak svou výšku, 
tělesnou teplotu i tep – bavilo nás zjišťovat, co ovlivňuje 
zrychlení tepu. Studovali jsme otisky prstů, chodidla a 
prozrazovali o sobě zajímavosti. 
 

Povídali jsme si o závislostech – co to je, jak závislostem 
předcházet. Dramatizovali jsme modelové situace – například: 
jak říci ne. 
 

V týmech jsme zdolávali překážkovou dráhu a při ní získávali 
lístky s pojmy z 1.pomoci. Ty jsme poté kompletovali              
do skupin. Tím jsme se dozvěděli pravidla první pomoci. Také 
jsme si oživili znalost telefonních čísel záchranného systému. 
 

Zabývali jsme se bezpečností na silnici – v autě i na kole. 
Prozkoumali jsme výbavu na kolo i autolékárničku. Uvědomili 
jsme si důležitost jejich významu. 
 

Zdraví jsme si utužovali i sportem. Hráli jsme různé hry, 
překonávali opičí dráhy, posilovali i protahovali svá těla, 
relaxovali. Zabývali se fair –play, spolupracovali v týmech. 
 

Pro pohodu naší duše jsme hráli hry zaměřené na poznávání a 
oceňování sebe i druhých a hry, které nás pobavily a 
rozesmály. Vyprávěli jsme si veselé historky a vtipy. 
Leden byl prostě fajn.                                      Jana Brousilová 
 
Pokud Vás zajímá činnost ŠD v měsíci únoru , navštivte školní  
internetové stránky – oddíl školní družina – z naší činnosti.     
Ze zprávy paní vychovatelky Jitky Schejbalové se dozvíte víc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Anička Tučková 1.třída 



Jak víte, naše škola je od  01.02. 2011 do  31.08.2013 zapojena 
do projektu EU Peníze školám.  
 
Co získáme?  Finanční částku  497 753,- Kč na neinvestiční 
náklady. Peníze nám budou  zaslány  ve dvou etapách.  
 
Za jakých podmínek? 
Pedagogové se účastní dalšího vzdělávání  – celkem 18 kurzů 
Vytvoříme 252 nových učebních materiálů a k tomu anotace. 
Materiály ověříme s žáky v průběhu vyučování. Provedeme 
potřebnou administrativní agendu. 
Na MŠMT  budeme  průběžně zasílat monitorovací zprávy, které 
budou obsahovat  všechny vytvořené materiály pro žáky + 
anotace, ověřené kopie dokladů o vzdělávání učitelů na kurzech 
akreditovaných MŠMT. Úředníci MŠMT vše zkontrolují, vznesou 
připomínky  a monitorovací zprávu buď schválí nebo neschválí. 
 
Jak jsme s projektem daleko? 
V srpnu jsme na MŠMT  odeslali  1. monitorovací zprávu. 
Ministerstvo nám odpovědělo v únoru 2012. Zprávu schválilo. 
Koncem února jsme zasílali 2. monitorovací zprávu + reakce na 
připomínky. Jestliže  ministerstvo monitorovací zprávu schválí, 
dostaneme přidělený druhý balíček peněz. 
Prozatím se pedagogové zúčastnili  9 kurzů v celkové dotaci 104 
hodin. 
Z požadovaných 252 výukových materiálů  jich máme hotových 
a v praxi ověřených   206. Paní učitelka Ehlová  15 materiálů, 
paní učitelka Kuhnová  18 materiálů, paní učitelka Jana 
Brousilová  47 materiálů, ředitelka Brousilová 126 materiálů.   
 
Co jsme si prozatím z peněz  EU pořídili? 
Pro potřeby žáků jsme pořídili 10 počítačových stanic a jeden 
hlavní učitelský počítač. K tomu i server. 
Pro potřebu vyučujících i žáků jsme zakoupili 1 notebook. To vše 
v hodnotě 200 000Kč. 
 
Co chceme zakoupit? 
Pojízdnou interaktivní tabuli s dataprojektorem a k tomu i 
interaktivní programy pro žáky.  Mobilní interaktivní tabuli 
budou moci využívat i paní učitelky v mateřské škole. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Terezka   Formánková, 1.třída 

 

 

 

 

 

Únor ve třídě Motýlků a Berušek 
 
Děti ze třídy Motýlků si užívaly sněhu a klouzaček, pozorovaly 
ledové květy na oknech a zkoušely je kreslit. Společně vyrobily 
ledovou plastiku a také měly možnost vidět, jak vypadá zmrzlé 
vajíčko. 
Úspěšně proběhla zimní olympiáda, divadelní představení. 
Třída Motýlků si pro třídu Berušek připravila dvě pohádky. 
Třetí pohádku si zahrály děti z obou tříd společně. 
Všem se líbil program Bylinky, ke kterému jsme přizvali děti ze 
třídy Berušek. Seznamovaly se se sušenými bylinkami 
vhodnými k přípravě čaje. Vyvrcholením byla hra Čajovna, kdy 
si děti ve skupinkách připravily do konvice čajovou směs, 
vymyslely pro ni název a potom ochutnávaly a užívaly si 
lahodné čaje.  
                                                      Milada Reinberková 
 
 
S Beruškami jsme se seznamovali se zimními sporty. Poznávali 
jsme je na obrázcích, hráli jsme si na ně ve třídě. Venku začalo 
mrznout a my si vyzkoušeli klouzání po ledu na zahradě.         
Na napadaném sněhu jsme se vozili na bobech, kouleli koule 
ze sněhu. 
Poznávali jsme zvířata a ptáky, která v zimě můžeme potkat 
v lese i na poli. Povídali jsme si o tom, jak jim v zimě 
pomáháme. Hráli jsme si se slunečnicovými semínky a sypali je 
ptáčkům  do krmítka. Vytvářeli jsme krmítka s ptáčky z papíru. 
Vyrobili jsme si plakát se zvířaty v zimní přírodě. 
Hráli jsme  pohádku  O veliké řepě a učili se pojmy první – 
poslední, na začátku – na konci. Učili jsme se názvy dnů 
v týdnu. Některé Berušky byly společně s Motýlky                    
na programu ekocentra Paleta o bylinkách. Motýlci si pro nás 
připravili pohádku O dvanácti měsíčkách. Všichni společně 
jsme shlédli pohádku O statečném vojáčkovi a malé tanečnici.  

                                                              Alice Trojanová 

 

ZÁPIS DO MŠ 

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro 
následující školní rok 2012/2013 si mohou rodiče 
vyzvednout v ředitelně školy do pátku 6. dubna 
2012. Vyplněné žádosti dětí, které dosud nejsou do 
MŠ přijaty, odevzdají zákonní zástupci ředitelce 
školy Mgr. Olze Brousilové  do  pondělí 30. dubna 
2012. V následujícím týdnu budou rodiče 
vyrozumněni. 

Tímto vyzývám všechny, kteří mají zájem o umístění 
dítěte v naší mateřské škole, aby si vyzvedli nebo 
vytiskli Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a Zápisní list pro školní rok 2012/2013. 
Na základě odevzdání bude Vašemu dítěti přiděleno 
registrační číslo, které následně bude zveřejněno na 
seznamu přijatých i nepřijatých dětí na venkovní 
nástěnce u vchodu do školní družiny. 

                                                      Mgr.Olga Brousilová                                                                           

 



Tříkrálová Sbírka 
 

Letos již po dvanácté vyrazili do ulic celé České republiky 

koledníci, aby se zapojili do dobročinné akce Tříkrálová 

sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika.  

 

I u nás v Rokytně se koledovalo, a to v sobotu  7.1.2012. 

 K dispozici jsme měli 3 charitní zapečetěné pokladničky.  
 

Oblastní charita Pardubice, Rodinné a vzdělávací centrum 

Holoubek v Holicích děkuje všem lidem dobré vůle          

za jejich vstřícnost a peněžní dary, díky nímž se podařilo  

v Rokytně  shromáždit  krásných  5642 Kč. 

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit dle záměru 

na dovybavení středisek služby Sanace rodiny, pobytového 

a ambulantního střediska odlehčovacích služeb Červánky  

v Třebosicích a rodinných center DaR a Holoubek, dále 

bychom rádi zakoupili automobil pro terénní sociální 

služby. Část výtěžku je určena na přímou pomoc 

potřebným a lidem a 10% obdrží Charita ČR, která částku 

využije na humanitární pomoc a projekty v zahraničí. 

Náš velký dík patří všem úžasným dětem, které ochotně,  

z vlastí vůle svým zpěvem obohatily sváteční atmosféru. 

Doprovázely je Monika Pavlisová z RVC Holoubek,  

 Petra Lederová a Ivana Trnková. 
 

 Více informací o Tříkrálové sbírce najdete na: 

http://pardubice.charita.cz/hlavni-rubrika/vysledek-

trikralove-sbirky-2012/.         

 

  Děkujeme. 
                                                    Oblastní charita Pardubice 

 

 

Očima občana obce Rokytno 
 

Co na srdci,to na ....    Ráda bych se zmínila o tom, co 

vnímám kolem sebe. Naše obec je obcí krásnou, nemáme 

sice kostel, zatím ani chodníky,  ale máme plno zeleně a 

spoustu dobrých lidí. Máme plno sloţek, které se starají     

o dění v naší obci, hasiče, myslivce, sportovce,  ať z řad 

hokejistů či fotbalistů,  kulturní komise také nezahálí. 

Domnívám se, ţe za všemi je vidět kus práce.   Chtěla     

bych opravdu upřímně poděkovat, všem,  kteří se zapojí           

do příprav akcí, které pořádají, ale i těm, kteří se zúčastní. 

Máme také krásnou školu, školku, tělocvičnu. To zase 

nemají jiné obce, a proto si toho vaţme. Je nás tu mnoho 

občanů a je samozřejmostí, co občan to názor.  Kaţdý má 

právo si svůj názor obhajovat a stát si za ním.  I v běţném  

ţivotě je mnoho kladů a záporů,  pokud ale nastane nějaký 

problém,  je na místě ho řešit, vše je řešitelné. 

Buďme upřímní a co na srdci to na ..... 

                                                     Petra Vrbatová st. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 

Touto cestou bychom chtěli dodatečně poděkovat 

 "mistru kominickému" Láďovi za zorganizování 

sousedského posezení v místní hospodě. 

V dnešní hektické době si udělal čas, aby osobně 

pozval jak nové sousedy tak starousedlíky. 

Akce se vydařila a všichni doufáme, ţe nebyla první 

ani poslední.... 

      Láďo,díky...       
                                        Tvoji sousedé z Bohumilče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský maškarní... 

 
Ráda bych se zmínila o dětském maškarním plese, který 

pořádal spolek HC Rokytno. Jako u všech akcí jsme se 

setkali s malou účastí. V kostýmech z Arabely jsme 

připravili jsme pro děti soutěţe a letos nově i tombolu. 

Myslím, ţe všechny děti, které se zúčastily, si maškarní 

ples náleţitě uţily a odnesly si spoustu hezkých cen.  

Za všechny postavy z Arabely Jana Zajícová 
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