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Kulturní komise obce Rokytno vás zve na 

 

DĚTSKÝ DEN 

na téma ARABELA 

 

 

 

 

který se koná  

 

 

 

 

v sobotu   23.6.2012  od 14 hodin  

 

 

 

 

za Obecním úřadem v Rokytně 

 

 Jsou připraveny soutěže pro děti  a 

   nakonec i pro dospělé. 

Bude i „malování na obličej“ 

Občerstvení zajištěno. 

       Přijďte, těšíme se na vás. 

                                                                    

                 Za kulturní komisi Jana Zajícová 

 

 

 

 

Hokejový klub Rokytno Vás zve na  

 

nohejbalový turnaj 

„KROCAN  CUP“ 

 

 

 

který se koná 30.června 2012  od 8 hodin 
 

 
 

 

Fotbalový klub malé kopané Rokytno  pořádá  
 

„Turnaj v malé kopané“, 

který se koná v sobotu 7. července 2012. 

 

Od vzpomínky k současnosti  ….  
 
           Čas tak rychle utekl a já ráda vzpomínám   

na časy, kdy po cvičení v Sokole jsme si sedávaly 

na žíněnky a povídaly si o svých malých dětech, 

pletení, šití , vaření a různých zážitcích. 

 Také dlouhé, veselé plánování tradičních výletů    

do Krkonoš, pořádání dálkové cyklistické jízdy 

ROKYTNO - ČERNÁ HORA – ROKYTNO   a 

SPARTAKIÁD.  

 Dnes,  po letech bych ráda naši činnost obnovila, 

ale asi trochu jinak.  

Tímto Vás zvu popovídat si u kávičky, předat si 

nějaké recepty, popřípadě vyzkoušet  ruční práce 

(pletení, háčkování, šití a patchwork) a zažít trochu 

legrace. Utečte od televize a přijďte mezi nás dívky, 

slečny, maminky a babičky. Jistě si budeme mít         

o čem povídat.  Začneme v září.  

 

Jménem všech bývalých sokolek Vás zve 

                                                          M. Fousková  
 

                       

                                   Spartakiáda v roce 1985



 
 
 

 

 
Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce Rokytno           
za   období březen – červen květen 2012 
Rada se sešla celkem 5 x, obecní zastupitelstvo 1 x. 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno  
č. 2/2012  ze dne 23.5. 2012 

 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady            
za poslední období. 
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
„Rozpočtovou změnu č.2/2012 k  23.5. 2012“ 
Příjmy celkem: 790.280,- Kč Výdaje celkem: 970.280,- Kč 
Financování -   zapojení přebytku  - 180.000,- Kč 
 

3, a, Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas se zprávou         
o výsledku hospodaření obce Rokytno za rok 2011 a to         
bez výhrad. 
b,Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením obce Rokytno za rok 2011 a to bez výhrad. 
 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  pozemků             
dle GP č. 199-33/2012  a to část pozemku p.č. 415/1                
o výměře 29 m2., který je nově označen jako stavební     
pozemek p.č. 98 obci Rokytno  a k.ú. Bohumileč (Zástava)                    
pro pana R.N. za cenu   100 ,- Kč/m

2
. 

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

Vyvěšeno 18.4.2012          Sejmuto: 23.5.2012 
 

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  pozemků             
dle GP č. 402-35/2004  a to pozemek p.č. 1454/2 o výměře 
130 m2., v  obci  a k.ú. Rokytno panu M. za cenu  100  Kč/ m2. 
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl. znění. 

VVyyvvěěššeennoo  44..55..22001122                    SSeejjmmuuttoo::  2233..55..22001122  
 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje dělení pozemků 
geometrickým plánem č.537-028/2012, který dělí pozemek 
parc.čísla 127/31 v k.ú. Rokytno  a souhlasí se zveřejněním 
nabídky na prodej dílu „c“ a dílu „f“ , které vznikly na základě 
výše uvedeného GP. 
 

7, Obecní zastupitelstvo   neschvaluje prodej  pozemku 
parc.čísla 34/32 a 34/33 v obci Rokytno a k.ú. Bohumileč 
Panu B. H. vzhledem k uloženým podzemním vedením            
na  výše uvedených pozemcích. Doporučuje uzavřít nájemní 
smlouvu. 
 

8, Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene pro výstavbu 
elektropřípojky“ a to na  pozemek  parcelního čísla             
686/39  v k.ú. Rokytno  pro firmu Precioz-soft s.r.o. ,   
Rokytno 161, IČO 64827984. Cena za věcné břemeno je 
3000,- Kč/rok. 
 

9, Obecní zastupitelstvo   schvaluje „Smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitosti“ a to pozemku parcelního čísla 154/16  

v k.ú. Rokytno  vedených na  LV 60000  Česká    republika - 
Úřad pro  zastupování státu ve věcech majetkových na  obec 
Rokytno. 
 

10,  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Návrh zadání územního 
plánu Rokytno“. 
 
 
 

 
11, Obecní zastupitelstvo  pověřuje Kontrolní výbor  obce  
zajištěním kontroly hospodaření příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola  Rokytno. 
 

12, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o 
průběhu výběrového řízení na  pracovní místo 
ředitele/ředitelky  ZŠ   a  MŠ Rokytno. 
 

13, Obecní zastupitelstvo schvaluje rozšíření rady školy ze tří 
na šest členů (dle zákona č.561/2004Sb.)  
 A to takto: dva členové za obec Rokytno, dva členové za 
zástupce rodičů (1 ZŠ a 1MŠ) a dva členové za příspěvkovou 
organizaci„Základní škola a Mateřská škola Rokytno, okres 
Pardubice.“ 
 

 

Poplatek za stočné   (kanalizace) 
 

Upozorňujeme všechny občany Rokytna, 
že musí do 30. června 2012 

zaplatit poplatky za stočné ( odpadní vody). 
(kdo má více splátek musí mít zaplacenu polovinu) 

 

Poplatek lze zaplatit takto:  
1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně  
( po, út, čt, do 15.30 hodin, pá do 11 hodin ,  st do 17 hodin )  
 

2. příkazem k úhradě  
 

3. poštovní poukázkou typu A (hotovost – účet )  

 

Majitelem účtu je Svazek obcí Rokytno-Chvojenec.  
 

Číslo účtu 176977704 / 0300 Účet je vedený u ČSOB  
 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo 
smlouvy.  

 
 

Týdeník  5 + 2 dny 
 
V chodbě Obecního úřadu v Rokytně  je  umístěn stojan 
s týdeníkem „ 5 + 2 dny“ -  Pardubicko.  
Týdeník s televizním programem je zdarma a nové 
vydání je každý čtvrtek. 

 
 

Chodníky Rokytno 
 
Přes veškerou snahu zahájit co nejdříve 
výstavbu chodníků v Rokytně se nedařilo 
zajistit potřebné stavební povolení. 
Jednalo se především o vyřešení majetko-
právních vztahů k pozemkům. Dále pak bylo 
nutné uzavřít smlouvu s Pardubickým 
krajem a SÚS Pardubice.  
 K dnešnímu dni můžeme konstatovat, že 
vše je překonáno a stavební povolení bylo 
vydáno. Nyní již čekáme na nabytí právní 
moci. Následně bude vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele stavby.  
 

 

O  čem se jednalo 



Sáčky pro psí exkrementy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedním z měřítek kulturnosti národa je dodržování 
hygienických a estetických pravidel. Při pohledu na veřejně 
přístupná místa naší obce je jasné, že není vše v pořádku.     
Při frekvenci venčení psů není v silách žádné úklidové služby 
stále a okamžitě odstraňovat denní příděl psích exkrementů. 
Od letošního roku budou v  Rokytně umístěny koše                  
se schránkami na sáčky pro psí exkrementy. Rozhodnutí         
o instalaci nového itineráře je snahou pomoci občanům          
a návštěvníkům obce, kteří se procházejí se svými čtyřnohými 
přáteli, se samostatně podílet na udržování maximální čistoty 
naší obce neodkladným odklizením „psích navštívenek“. 
 
Děkujeme majitelům psů za zodpovědné využívání tohoto 
zařízení a tím i za praktickou osobní pomoc při plnění 
požadovaných nároků na celkový vzhled naší obce ze strany 
občanů. 

 

Být dobrým hospodářem 
ve své zemi 

 
V časopise AGROVENKOV nás zaujal článek bývalého 
radního a nynějšího senátora Petra Šilara.  S Petrem Šilarem 

jako s radním Pardubického kraje , který měl na starosti 

venkov a zemědělství se spolupracovalo vždy dobře. Proto 

věřím, že článek o dobrém hospodáři je jeho upřímným 

vyznáním . Ctít tyto hodnoty se totiž  sluší v každé době a tak 

si dovolujeme úryvek z jeho článku otisknout. 

 

Máme možnost si znovu uvědomit, že jsou i jiné hodnoty než 
tržní hospodářství a konzumní způsob života,kterému je tak 
lehké podlehnout. Každý dobrý hospodář žije v pospolitosti a 
vyrůstá v rodinném prostředí. 
Proto je tak důležité pro správnou výchovu dalších generací 
rodinu podporovat a děti vést k všeobecnému vzdělání a 
poznání, které musí být kvalitní už od základní školy. Obec 
bez školy již není obcí, ale místem k bydlení, možná práci – a 
to je málo. Proto naším principem v politice musí být důraz na 
kvalitní vzdělávání, po celý život! Až po univerzitu třetího 
věku, nebo čtenářské kluby našich knihoven. 
Když se člověk stane tím, který „hýbe“ vesnicí, musí si taky 
jako hospodář uvědomit, že nejsme každý jeden z nás 
osamělým ostrovem, ale žijeme také pro lidi ve svém okolí, ve 
své obci, farnosti, spolku či jiném společenství. Dobrý 

hospodář se, v dobrém slova smyslu „rozdává“, aby o to více 
přijímal z přátelství druhých. Dnes se tomu možná nepřesně 
říká budovat občanskou společnost. U nás na vsi se často 
připomínalo a připomíná, že musíme taky dělat pro obec. 
Být u hasičů, myslivců, zahrádkářů, včelařů, zpívat ve sboru, 
hrát divadlo, cvičit v Sokole atd., podle každého zálib a cítění. 
Tohle je to pravé společenství, které vytváří vztah pro další 
život. Principem dobrého hospodáře musí být také vědomí,   
že na všechno nestačí sám, že musí myslet na sebe i druhé     
v době, kdy se nedaří, kdy se neurodí, kdy nebude tolik práce. 
Proto se zakládaly podpůrné spolky, většinou na principu 
družstev (Kampelička, družstevní mlékárny aj.) Tohle je 
princip zodpovědné solidarity jednoho s druhým. Dnes ho 
vidíme například v práci Charity, Diakonie… Být hospodářem, 
je podle mého názoru víc, než být majitelem nějakého 
pozemku, či vlastnit budovy. Hospodáře nedělá vlastnictví, 
ale zodpovědnost k tomu co je mu svěřeno, o co má starost. 
K čemu má úctu, jako je život ve všech jeho formách. 
I v přírodě. Snad nejlépe je to vidět u hospodářů lesníků.       
Ti vidí před očima, co pro ně znamená práce jejich otců – 
vědí, že to co sází oni, nebude pro ně a jejich děti, ale až      
pro jejich vnuky! Proto jsem přesvědčen, že dobrý hospodář 
je i nejlepší ochránce přírody. Je to vzdělaný, pracovitý 
zemědělec, rybář, lesák, včelař, nebo zahradník. Nemohou to 
pro nás být různí aktivisté, kteří svoji pravdu měří silou svých 
řetězů, kterými se poutají ke stromům, nebo vratům 
elektrárny. Naším principem nejsou výkřiky a silná prohlášení, 
ale trpělivá práce každý den na svém poli, lese, v dílně, 
obchodě, či ve své domácnosti. Vrátím-li se zpátky k našemu 
venkovu a zemědělství, musíme v našich principech 
zemědělské a venkovské politiky prosazovat na místa 
starostů, zastupitelů a poslanců dobré hospodáře z našich 
řad. Takové, kterým není lhostejný současný vývoj 
neomezeného trhu, ať již evropského nebo asijského stylu. 
Měli bychom prosazovat i kvalitní práci a výrobky našich 
zemědělců, tyto potraviny se nemusí přeci z daleka dovážet, 
zapomněli jsme snad, že je dokážeme vyrobit a v lepší kvalitě 
u nás? Proč jsme pod vlivem ceny, nikoliv hodnoty, ztratili 
hrdost k vlastnímu a díváme se pořád do ciziny? 
 Nechali jsme si totiž během posledních let principy dobrého 
hospodáře vzít… 
Proto bych chtěl nás všechny požádat a připomenout – 
buďme, buďte dobrými hospodáři ve své obci, ve svém 
kraji, v celé zemi. 
                                                                     Petr Šilar, senátor 
 

A ještě na závěr verše jeho otce Františka Šilara. 
Rolník píše svému učiteli: 
„Má každá práce svoji čest a všech je stejně třeba, 
Neb jeden musí vědu nést a druhý dávat chleba, 
Však srdce nutno vždycky dát ať půdě nebo dětem 
A na svém místě rozkvétat tím nejkrásnějším květem.“ 
 
 

Další změny jízdních řádů  
 
     Od 10.6.2012 došlo k dalším změnám 
jízdních řádů autobusů. Jízdní řády jsou 
uveřejněny na autobusových zastávkách a 
na internetových stránkách www.oredo.cz, 
případně i na našich stránkách 
www.rokytno.eu.  
 

http://www.oredo.cz/


 
 
STŘÍPKY 

 
 

 

     Z NAŠÍ ŠKOLY 
 
 
 
 
 
Poděkování rodičům dětí a žáků naší školy 
Tímto chci poděkovat všem, kteří nám svým aktivním 
přístupem pomohli přiblížit dětem, žákům určitou 
problematiku formou besed, předvedením pokusu, 
vysvětlením dané problematiky atd. Vážíme si Vás všech, kteří 
přispíváte svými nápady, zapojujete se do organizace i 
realizace školních i mimoškolních aktivit. Děkujeme všem, 
kteří v průběhu školního roku přispěli finanční částkou či 
zakoupením určitého předmětu, který aktivně využívají děti 
v MŠ a ŠD. 
 
Rada školy  
Současná rada školy pracuje od 02.03.2009. Původní složení – 
paní Magda Rážková za zřizovatele, paní Kateřina Komárková 
za zástupce zákonných zástupců žáků, paní Mgr. Martina 
Ehlová za školu.  
Dne 17.02.2010 došlo na jednání zastupitelstva k personální 
změně. Obec vyhověla žádosti paní Magdy Rážkové                  
o ukončení činnosti v radě školy a na její místo byl jmenován 
pan Jiří Malík. 
Dne 20.09.2010 proběhla volba zástupců zákonných zástupců 
žáků, neboť paní Kateřina Komárková ukončila činnost v radě 
školy. 
Rada školy se v průběhu 3 let sešla 15.10.2009, 26.10.2010, 
26.09.2011, 31.01.2012, 6.03.2012, z důvodu volby člena      
do konkurzní komise se sešla rada dne 11.04.2012 Zápisy 
z rady školy jsou k dispozici na internetových stránkách školy 
– http://skola-rokytno.webnode.cz v sekci Rada školy. 
Ředitelka předala podnět od rodičů a zaměstnanců školy  - 
rozšířit radu z 3členů na 6 členů o zástupce za mateřskou 
školu (1 člen za rodiče, 1 za obec, 1 za školu) zřizovateli i 
školské radě. Podnět byl projednán a schválen na veřejném 
zastupitelstvu obce. 
Jelikož se rada školy volí na období 3 let, je povinností 
ředitelky připravit a zorganizovat volby rady školy. Volby 
proběhnou v září 2012. Rodiče dětí z mateřské školy budou 
navrhovat kandidáty za rodiče do rady školy a volit jednoho 
svého zástupce, totéž rodiče žáků základní školy. 
 
Přijímací řízení do mateřské školy. 
Počet přijatých žádostí 21, od září 2012 se uvolní 9 míst. Bylo 
přijato 9 dětí – z toho 1 předškolák z Borku – vloni nepřijatý – 
doposud neumístěný v žádné mateřské škole a 8 dětí 
z Rokytna. Prostřednictvím školy bylo na Krajský úřad 
Pardubického kraje odesláno 1 odvolání.  
V případě uvolnění místa v průběhu školního roku budou 
osloveni rodiče dětí, které v té době nebudou zařazeny         
do žádné mateřské školy dle pořadového čísla uvedeného 
v seznamu „Výsledky rozhodnutí o přijetí, nepřijetí                   
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012-2013". 
 

Čím žily děti v MŠ 
 
Duben ve třídě BERUŠEK – Bc.Alice Trojanová 
Měsíc duben začal velikonočními přípravami. Vyráběli jsme 
veselá jarní kuřátka, kočičky. Procvičili jsme si stříhání, lepení 
a to nejen papíru, ale různých textilních materiálů. Zvířátka 
jsme i kreslili, za pomoci říkanek a obrázkových předloh. 
Poznávali jsme zvířátka, jejich mláďata, vytvářeli dvojice, 
určovali pojmy stejně – více – méně, rytmizovali 2 – 3 
slabičná slova a určovali první slabiku ve slově. Napodobovali 
jsme chůzi zvířat, jejich zvuky. Zahráli jsme si pohádku           
„O zatoulaném koťátku“ a poslechli si veršovanou pohádku 
„Kuřátko a obilí“. 
Naučili jsme se písničky o jaru, poznávali je sluchem a podle 
obrázků. Učili jsme se hudebně pohybovou hru                     
„Na Žalmana“. 
V posledním týdnu jsme si připomněli svátek Den Země. 
Poznávali jsme, co do přírody patří a co ne, co patří do říše 
zvířat a rostlin. Zahráli jsme si Na popeláře a třídili odpadky 
do kontejnerů. 
Spolu s Motýlky jsme se účastnili programu Ekocentra Paleta 
– Hračky. Duben jsme zakončili Čarodějnickým rejem. 
Během celého měsíce jsme se učili chovat se k sobě 
kamarádsky, ohleduplně, domlouvat se mezi sebou při práci 
ve skupinkách. 
 
Květen ve třídě MOTÝLKŮ – Milada Reinberková 
Hlavními tématy tohoto měsíce byla rodina, doprava a 
cestování. Začátkem měsíce děti navštívil Klaun TÚ-TÚ a 
v zábavném programu s nimi probral nebezpečí číhající na 
děti v dopravním provozu, ale zejména, jak se jim vyhnout, 
jak se ochránit. První sobotu  skupinka dětí vystoupila na OÚ 
v Rokytně s krátkým programem na vítání nových dětí. Téma 
rodina se prolínalo do mnoha činností. Děti vyprávěly o práci 
rodičů, o tom, jak doma pomáhají, některé děti znaly 
povolání svých rodičů. Zdařilé byly kresby rodinných 
příslušníků a portréty maminek. Maminkám k svátku děti 
vyrobily dárečky. 
Všichni si užili vystoupení plné písniček a kouzel pod názvem 
Školička kouzel. 
Nejvíc se děti těšily na školní výlet do Častolovic. Objednali 
jsme si nádherné počasí, skvělého pana řidiče a pravé 
výletnické řízečky, které usmažily naše paní kuchařky. 
Nejdříve jsme si prohlédli nádvoří s kašnou a zámek 
s komnatami. Pak přišly na řadu řízečky a oběd v přírodě.      
Po obědě jsme se vydali k oboře za Martou a Matýskem. 
Divoké prase mělo úspěch: stálo u ohrady přímo u dětí, 
chrochtalo a drbalo si záda o ohradu.  
Velký zájem vyvolala návštěva zvěřince. Kromě zvířat v klecích 
některá pobíhala volně a děti nevěděly, co sledovat dřív: páva 
na střeše, slepici s kuřaty v trávě nebo králíka pod keřem.        
A co teprve hlasy pávů: jeden vysoký, druhý hluboký. 
Důležité bylo, že zbyl čas  na sladkosti, které si každý vezl 
v batůžku – děti si nabízely mezi sebou, ochutnávaly. Cestou 
zpět vyprávěly, co se jim nejvíc líbilo a zpívaly písničky.  Byly 
spokojené. 
Poslední květnový týden končil 1. červnem oslavou MDD. 
 
Z činnosti školní družiny – Mgr.Jana Brousilová, Jitka 
Schejbalová 
V měsíci květnu jsme se ve školní družině zabývali finanční 
gramotností. 
Povídali jsme si o vzniku a funkci peněz. Diskutovali jsme, zda 
je lepší platit penězi či věci vyměňovat. Zamýšleli jsme se, co 

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


vše si za peníze můžeme pořídit – a naopak, co se za peníze 
koupit nedá. Hráli jsme hru Výměnný obchod. Při hře jsme 
sbírali bankovky s nominální hodnotou a přiřazovali je k tváři 
osobnosti. 
Pravé bankovky jsme podrobili pečlivému zkoumání. 
Zjišťovali, co má bankovka všechno obsahovat. Seznamovali 
se s ochrannými prvky bankovek a jejich významem.  
Poznávali jsme osobnosti vyobrazené na jednotlivých 
bankovkách. Zjišťovali jsme si informace o jejich životě, čím 
obohatily celý národ, proč mají tu čest zdobit peníze. 
Uvědomovali jsme si, že všechny spojuje nelehký, ale velmi 
zajímavý život, ve kterém musely prokázat odvahu, mnohdy 
riskovat a hlavně věřit v sebe. Se zájmem jsme poslouchali 
zpěv Emy Destinnové, četli pohádky od Boženy Němcové        
či žasli nad tím, jak vzkvetla naše země za vlády Karla IV.         
Na základě našeho poznávání vznikly zajímavé plakáty             
o daných osobnostech, které zdobí družinovou třídu. 
Ceníte si i Vy, vážení čtenáři, někoho natolik, že byste uvítali 
jeho zobrazení na bankovce? My ze družiny máme jasno. Stali 
se z nás návrháři peněz. Vznikly krásné návrhy bankovek, 
které tentokrát nenesou tvář Františka Palackého či Karla IV.. 
Tu čest dostali tatínkové, maminky, dobří kamarádi a paní 
učitelky. Vy si je můžete prohlédnout na našich internetových 
stránkách v sekci školní družina – práce našich žáků. 
V květnu jsme si užili i pokusy. Součástí papíru na výrobu 
bankovek je i textil. Bankovky jsou barevné. I my jsme            
se pokoušeli barvit látky pomocí rostlin – například jetelem, 
ječmenem, olší, cibulí. Výsledkem byl panel, který obsahoval 
nalepený barvící materiál, náš odhad výsledné barvy textilu, 
následně zobrazení skutečné barvy textilu a vzorek obarvené 
látky. Bylo zábavné porovnávat naše barvené tipy                  
se  skutečností. 
Družinu jsme si vyzdobili malovanými květináči se skládanými 
květinami. K naší tradici patří poobědové čtení. Květnem jsme                 
se prosmáli, občas se až za břicho popadali při čtení knížky 
Školník Kulda je jednička. 
Nezanedbávali jsme ani pohyb a sportování. Užili jsme si 
hudební honičku; koňské závody v klusu, cvalu, trysku               
i v přeskocích; cvičení s lanem, opičí dráhy. Na zahradě jsme 
hráli na mimina, na sochy, kopanou, kolotoč. Také nás bavilo 
pozorovat život v jezírku, poznávat, určovat květiny. Květen 
byl fajn. 
 

Čím žili žáci v ZŠ 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
V průběhu dvou dubnových týdnů se žáci vystřídali na škole 
v přírodě v Oucmanicích. Prostřednictvím rozmanitých aktivit 
naplňovali požadavky environmentální výchovy. Pro ilustraci 
zveřejňuji krátké zprávičky zaslané z pobytu na internetové 
stránky školy.   

 
 

Z POBYTU MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
Říká se, že třetí den je nejtěžší. Dostaví se únava a začne se 
stýskat po domově. V Oucmanicích jsme si takový den prožili. 
Naštěstí na stesky nebylo moc času a unavení si podle 
potřeby odpočinuli v postýlkách. 
Dnešní den navazoval na ty předchozí a poznávali jsme život 
na vsi před sto lety. Ráno jsme objevili zapomenuté recepty a 
připravili si vlastní máslo, jogurt a sýr. Stejně jako chléb je 
ochutnáme na závěrečné hostině. Pak byl čas na hraní.  
Nebyly to ovšem žádné počítače a televize. Vyběhli jsme na 
hřiště a na louku, kde jsme tloukli špačky, cvrnkali kuličky, 
házeli fazole, shazovali gorodky, skákali gumu a točili káču. 
Odpoledne jsme se dozvěděli, jak koluje v přírodě voda. 
Program byl plný pokusů. Postavili jsme vlastní vesničku, do 

které jsme přivedli vodovodní potrubí a v něm vodu. Dalším 
pokusem bylo čištění odpadní vody filtrací přes písek. Potom 
jsme se proměnili v ryby a představili si, jak je pro ně 
nebezpečné chemické znečištění vody. Nakonec nás lektorka 
Míša seznámila s místní kořenovou čističkou odpadních vod. 
Venku se nám zalíbilo, proto jsme tam i posvačili a užili si 
pohyb na zahradě. Poslední program před večeří nás zavedl 
opět o sto let zpět. Nejprve jsme si poslechli vyprávění z 
deníku chlapce Františka Lenocha, který zde kdysi žil. Názvy 
některých věcí pro nás byly neznámé. Brzy jsme si je však 
prohlédli a vyzkoušeli v malém muzeu přímo v budově. Velké 
hospodářské stroje jsme objevili na půdě statku. Už víme, jak 
vypadá žebřiňák, fofr, lejto, mlátička, cep a brány na orání. 
Po večeři jsme hráli speciální pexeso. Rozdělili jsme se do tří 
rodin, které chodily do obchodu. Musely ale nakoupit - najít 
výrobek i surovinu. Jako každý den jsme si všichni před 
spaním zazpívali a popřáli dobrou noc. 
 

 

Z POBYTU STARŠÍCH ŽÁKŮ 
Úternímu ránu vyšperkovaným slunečními paprsky 
předcházela první společná noc. Chlapci z MRAVENIŠTĚ 
zkoušeli, zda dobře slyšíme a zda projde malá noční postelová 
party. Někteří naši "skřivánci" si již od 6 hodin kreslili nebo 
četli knížku. Jiní dospávali až do 7 hodin. Snad nejšťastnější 
byl ráno David, Davídek, Mareček, Štěpánek a Jára, kteří ráno 
s panem správcem obstarávali hospodářství. Zjistili, že samice 
králíka už buduje hnízdo, nakrmili párek prasátek a další 
zvířecí kamarády. Obdivovali kočku s koťátky. Iva, Adélka a 
Barča získaly první odměnu za uklizený pokoj. V průběhu 
dopoledne probíhal litý boj s kůrovcem a dalšími nepřáteli 
smrkového lesa. Zjišťovali jsme, co je ekonomičtější, co je 
ekologičtější a učili jsme se přemýšlet v souvislostech. Po 
svačině jsme si ve skupině vyrobili těsta, upletli housky a 
upekli je ve venkovní peci. Houstičky lahodily oku i chuťovým 
pohárkům. Někteří z nás laškovali s myšlenkou, že 
vlastnoručně vyrobené housky přivezou domů ochutnat, ale 
jakmile uždíbli kousíček a ochutnali, svůj názor změnili. 
Celé odpoledne jsme byli venku, ukazovali si, kde mají kuny 
úkryt, kde se rochní prasata, dokonce jsme viděli zbytky 
rozloženého selátka. Obdivovali jsme se prvosenkám, 
sasankám, plicníku. Hladili si chlupatá heboučká poupata 
stromů. Seznamovali jsme se s potravinovými řetězci, 
poznávali jsme stromy. Procházeli jsme močálem a žasli jsme 
nad stromy obalenými zářivě zelenými lišejníky, v kterých se 
právě koupalo slunce. Mnohokrát jsme překonávali nástrahy 
potoka. Terezka byla potokem lapena, ale vše nesla statečně. 
Zažili jsme i jiná "vzrůša". Barča se tak zapálila pro hru, že se 
při hledání lístečků srazila se stromem. Strom i Barči nos 
přežil. Adrenalin se nám rozlil po těle, když jsme -  mnozí po 
čtyřech -  šplhali do strmých klouzavých kopců a pak jsme se 
následně klouzali dolů. Nádherné však bylo, že jsme si bez 
řečí a proseb pomáhali, dělali si legraci, ale zároveň jsme byli 
k sobě ohleduplní a vše brali s humorem. Mnohokrát jsme se 
řehtali různým hláškám. Vojtovi trošku ubývaly síly a tak 
vzpomínal, jak byl s rodiči na výletu a začaly ho bolet nohy. 
Pak si ale dal v hospodě zelňačku a prý pak šlapal jako za 
mlada. Po příchodu se od botníku linul závan všeho, co projde 
trávicím traktem. Svůj postřeh jsem sdělila před Ivou. 
Odpověděla: " Já jsem si ale šlápla do jílu. Tedy si myslím, že 
to byl jíl."  
Vládne tu pohoda. Není tu nikdo, kdo by měl vážnější 
problémy. Díky za pohledy, díky, že jste v kontaktu. Dětem je 
tu dobře, ale každé si, zvláště večer, vzpomíná na své drahé 
doma. Pak se stává režisérem svých filmů o svých 
nejmilejších.  



Zajímavosti ze tříd ZŠ 
 

1.ročník 
Z žáků prvního ročníku se v průběhu školního roku stali 
čtenáři. Do konce května přečetli 95 knih z edice prvního 
čtení, které si vypůjčili v naší knihovně. Nejpilnější čtenářkou 
byla Anička, která se zájmem přečetla 17 knih, dále Krýša – 14 
knih, Maty 11 knih, Máťa s Matoušem 10 knih.  Průměr na 
žáka 9,5 knihy. Žáci v průběhu čtení knihy informovali 
spolužáky o zajímavostech, odpovídali na všetečné otázky, 
knihu stručně hodnotili, doporučovali spolužákovi.                   
U některých žáků se začíná projevovat zájem o určité téma, 
žánr. Obecně mají rádi knihy o přírodě. Je skvělé, že prostředí 
školy umožňuje učit se i v přírodě. Např. seznamovat se 
s naučnou literaturou, dozvídat se zajímavosti ze života žab a 
zároveň sledovat páření žab, poslouchat jejich koncert, 
napodobovanými zvuky zjišťovat, zda nám žába odpoví. 
Uvědomovat si, že žába jakožto hlavní hrdina se vyskytla          
i v přečtených knihách – např. Žabák cizinec, Kvak a Žbluňk   
od jara do Vánoc. Hledat rozdíly mezi literaturou naučnou - 
encyklopedií a pohádkovým příběhem. Nezbývá než popřát 
hodně příjemných chvil s knihou. 
 

2. a  3.ročník  - Mgr.Karolina Kuhnová 
V jarním období jsme s dětmi z druhého a třetího ročníku 
poznávali přírodu v našem okolí. Při březnové vycházce jsme 
sledovali první jarní kvetoucí byliny a stromy v rokytenských 
zahradách. V dubnu a květnu jsme sbírali a určovali luční a 
léčivé květiny. Naši snahu jsme zakončili výrobou herbářů, 
které jsme nazvali „Co roste kolem mého domu“. Každé dítě 
vyrobilo krásné originální desky své knihy a plán vzdáleností 
nalezených rostlin od domu.  Uvnitř byly vlepeny vylisované 
byliny a listy dřevin. Ukázky najdete na internetových 
stránkách naší školy v sekci –  O nás – základní škola – 2. třída. 
V květnu jsme také uspořádali ve spolupráci s Ekocentrem 
Paleta Pardubice výpravu k rokytenskému rybníku, abychom 
– vybaveni síťkami a lupami – prozkoumali, co zde žije. 
Vylovili jsme drobné klešťanky, larvy komárů, jepice, mlže, 
pulce a dokonce dvě rybky. 
Všechny tyto činnosti se dětem velmi líbily a umožnily jim  
lépe poznat krásu a rozmanitost přírody v okolí jejich bydliště. 
 

4. a  5.ročník  - Mgr.Martina Ehlová 
V jarním období jsme se zabývali ochranou přírody. Žáci 
poznávali různé druhy rostlin a živočichů, vyhledávali                
si informace o ohrožených druzích a jejich výskytu v ČR. 
Připravovali se na přírodovědnou soutěž v poznávání rostlin a 
živočichů. Nejlepší účastníci školního kola budou prověřovat 
své znalosti v krajském kole, které se uskuteční v Pardubicích. 
Přírodní tématika nám prolínala i do českého jazyka. Při slohu 
žáci uvažovali o tom, jak bude příroda vypadat za 50 let a jak 
by měl vypadat ráj lidí na zemi. Nabízíme představy některých 
z nich: 
Štěpán Horyna: „Ráj lidí si představuji na pěkném klidném 
místě, plném zvířat, zelených stromů a keřů, všichni se budou 
mít rádi a budou si pomáhat.“ 
Adéla Petáková: „Myslím si, že za 50 let tu lidé už nebudou, 
příroda pojede zase podle přirozeného zákona a řeky budou 
průzračně čisté, zvířata nebudou žít ve strachu z lidí.“ 
Tomáš Turzo: „Všude budou města a továrny, stromy jen 
výjimečně, znečištěné ovzduší a nikdo si nevzpomene, jak 
planeta vypadala dřív.“ 
Eliška Suchánková: „Myslím si, že si už teď lidi uvědomují, že 
přírodě škodí. I já patřím mezi ty, co se ji snaží chránit. 
Takových lidí je víc a tak to bude lepší než teď.“ 

Páťáci zkoumali místo, kde žijí – polohu bydliště, povrch 
okresu, nadmořskou výšku, do kterého povodí a úmoří patří 
vodní toky. Jaké služby poskytuje naše bydliště, co by se dalo 
vylepšit, které zvyky se v bydlišti dodržují. Zamýšleli se nad 
tím, jak činnost lidí ovlivňuje krajinu atd.. Vytvořili si náčrt 
plánu svého bydliště. Čtvrťáci si zase na vlastní kůži 
vyzkoušeli, jak těžké to měli písaři ve středověku. Zhotovili si 
vlastní knihu pověstí, napsaných husím brkem, namáčeným 
v tuši. Dozdobili si ji i zlatými motivy. Zlato však nebylo pravé 
ani kočičí, ale žáci vtipně využili obaly z bonbónů. 
 

Poznávací přírodovědná soutěž 
Žáci 3. až 5. ročníku se již tradičně zúčastnili soutěže 
v poznávání rostlin a živočichů, kterou organizuje DDM Delta 
Pardubice. Amálka Hrušková, která skončila na 43.-44. místě a 
Vája Trojanová, která se umístila na 22.-28. místě, 
porovnávaly své znalosti s dalšími 62 žáky 3. ročníku.            
Z 5. ročníku se soutěže zúčastnili celkem 53 žáci. Jakub Rychlý 
skončil na 30-31. místě a Ondra Hadaš na 18.-20. místě. 
Nejlépe si vedla děvčata ze 4. ročníku. Z 65 žáků si Eliška 
Suchánková vybojovala 16. místo, Áďa Petáková 10.-13. místo 
a Iva Hlavatá se ztrátou 0,5 bodu na vítězku získala 
pomyslnou stříbrnou medaili. Iva s Adélkou se zúčastní 
slavnostního vyhlášení výsledků, které se bude konat ve 
středu 20. června 2012 v 15:00 hod. ve velkém sále DDM 
Delta Pardubice 
 

 Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání 
Ve dnech od 21.5.2012 do 8.6.2012 probíhala první 
celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na 
úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Ve zprávě ČŠI ústřední 
školní inspektorka Mgr. Olga Hofmannová uvedla, že  
„Ke dni 8. 6. 2012, 14.00, se do generální zkoušky zapojilo 
3.658 škol, což je 99,8 % všech škol, pro které byla generální 
zkouška určena, a 161.659 žáků těchto škol (tj. 96,4 % ze 
všech registrovaných) vypracovalo celkem 458.953 testů.“ 
Žáci testy vyplňovali prostřednictvím internetu, 
z Matematiky, Anglického jazyka a Českého jazyka. Testování 
se zúčastnili všichni žáci 5. ročníku. 
Zveřejňujeme dostupné výsledky  k 11.6.2012. 

 
 
LOUČENÍ 
Do konce školního roku zbývá několik týdnů. Za „pár“ to má     
i našich 9 kluků z pátého ročníku. Rozprchnou se do všech 
světových stran. Dvě třetiny z ročníku = šest žáků si podávalo 
přihlášku na střední školu. Na gymnázium do Holic jsou 
přijati 3 žáci, na gymnázium do Pardubic 1 žák a 2 žáci 
nastoupí do gymnázia v Hradci Králové. Zbývající tři chlapci 
budou pokračovat v základní plně organizované škole.  
Kořeny zapuštěné ve svých domovech mají prorostlé naší 
školou. Nyní záleží na nich, jak vysoký bude kmen a jak široká 
bude koruna jejich dalšího vzdělávání a žití.  
Tak kluci, ať z vás vyrostou pořádní chlapi s láskyplným 
srdcem. A platí stále stejné - v případě potřeby jsme tu pro 
vás jako pro všechny, kteří prošli školičkou v Rokytně. 
                                                                                                                               
                                                                   Mgr. Olga Brousilová 

Předmět 
Úspěšnost v % 

celorepublikově 
Úspěšnost v % 

naše škola 

Průměrná známka 
ročníku                 

na pololetním 
vysvědčení 

Matematika 60 76 1,55 
Anglický jazyk 58 73 1,55 

Český jazyk 64 86 2,22 



HASIČI  -  POŽÁRNÍ SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letošní rok pro nás začal jako loni přípravou v místní 
tělocvičně, kam jsme chodili 2x týdně na florball. Když opadl 
sníh, skončily mrazy,  začali jsme se připravovat na sezónu 
venku tzv. “náběhy na plato“.   
V půli června jsme vyrazili na noční pohárovou soutěž           
do Slepotic, kde muži i ženy běželi na dvě béčka. Ve 
Slepoticích se krom Kunětic sešla všechna družstva z  Ligy  
pardubického okresu ( LPO). V konkurenci se nám zadařilo. 
Časem 15,92 s  jsme vyhráli a slavili první vítězství v nové 
sezóně.  
Ještě než nám začala Liga Pardubického okresu, chtěli jsme si 
zaběhnout soutěžní útok na 3 béčka, tudíž jsme vyjeli             
do Stračova na VCHL( Východočeská liga). Ve velké 
konkurenci, kterou  tato liga nabízí, se nám pokus nepovedl. 
Po velkém zaváhání na koši a s časem kolem 22 vteřin, jsme 
skončili daleko za nejlepšími. 
 O týden později v Rábech začalo 1. kolo LPO, kde jsme ve 
velkém stylu vyhráli. Viz. výsledky v tabulce pod článkem. 
V pohárovce se nám moc nezadařilo a po nepovedeném koši  
jsme pokus  ukončovali s červeným praporkem. 
 Po povedeném závodě 1.kola jsme byli nabuzení na další 
závody. Bohužel na 2.kole LPO ve Strašově, a po smůle          
na útočných vedeních, jsme skončili až  na třináctém místě.       
Co ale bylo horší, zranil se nám kůň vepředu a druhý den       
na 3.kole v Dašicích jsme byli nuceni zapůjčit proudaře 
z jiného družstva. Po lehkém zaváhání vzadu, jsme chvilku 
čekali na vodu a s časem 18,76 nám to stačilo na 2. místo. 
Odpoledne se běžely tzv.“paralelní útoky“, což běží dva týmy 
proti sobě a vítěz postupuje dál. Nám se podařilo postoupit až 
do semifinále, kde jsme byli poraženi a finále nám uniklo jen 
o vlásek. Časomíra  k nám byla nekompromisní a poslala do 
finále soupeře. Porazili nás o 3 desetiny. V útoku o třetí místo 
to bylo zase vyrovnané, ale tentokrát se na nás usmálo štěstí 
a soupeře jsme porazili.   
4.kolo LPO v Rohovládové Bělé slibovalo velmi rychlé časy 
díky pěkné trati. My jsme šli na řadu jako čtvrtí. Na jednom 
terči se nám časomíra zastavila na 17,97. Bohužel druhý 
proudař si zahrál na malíře a časomíra se zastavila na cca 22 
sekundách. Odpoledne se běžela pohárovka. Ta už se do ligy 
nepočítá tudíž jsme šli „buď a nebo“. Čas se nám zastavil na 
15,72 a vylepšili jsme si osobní maximum na 2B.  
Tuto sobotu, což je 16.6., jedeme změřit síly  na 5.kolo LPO do 
Opatovic nad Labem.  
 
 
 

 
 
Veškeré výsledky LPO jsou přiloženy v  tabulce pod článkem. 
Nakonec musím zmínit skutečnost, že se nám z pěti závodů 
alespoň jeden terč zastavil na 17-ti vteřinách, ke kterým jsme 
se v loni celou sezónu dostávali těžko.  
        Doufáme, že se nám bude dařit nadále a budeme moci 
vás informovat jen o  dobrých výsledcích.  
                                                        

Po povedeném 1. ročníku,  se bude i letos konat 
v Rokytně 

 v sobotu 6.10.2012 od 10 hodin  
  poslední kolo 

 Ligy  pardubického okresu v požárním útoku. 
  

 
Výsledky ze závodů Ligy okresu Pardubice v požárním útoku družstev 

a  průběžné pořadí ( po 4 kolech z celkových 10) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Více  informací  na  stránkách  

                                     http://www.lpo.estranky.cz 
                                     http://www.sdh-rokytno.ic.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zbyněk Richter 

http://www.lpo.estranky.cz/
http://www.sdh-rokytno.ic.cz/


MLADÍ HASIČI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od posledního vydání Rokytenských novin opravdu 
nezahálíme. V prostoru u ,,Kachňárny" se konal 14.4.2012 
9.ročník závodu Rokytenská míle.  Běžela naše tři družstva.  
Přípravka, mladší žáci byli na třetím místě a starší žáci klasicky 
bramborové-čtvrté místo. Závod se vyvedl, počasí nám přálo.  
O občerstvení se postarali naši starší hasiči v čele s Mildou 
Kamenickým, takže vše dopadlo výborně. Domnívám se,       
že jsme si to všichni užili. 
       20.4.2012 jsme odpoledne odjeli na soustředění              
do Slatiny nad Zdobnicí. Jelo nás celkem 9 dětí, Karel Kučera a 
já. V pátek po příjezdu jsme se zabydleli a hráli hry. V sobotu 
ráno po vydatné snídani jsme odjeli na výlet, kde nám počasí 
příliš nepřálo. Cíl byl pevnost Hanička. Cestu jsme měli 
zasněženou a pršelo nám. Jelikož ale nejsme z cukru, tak jsme 
se nerozpustili. Oběd nám zvedl náladu a odpolední tůra byla  
 
 

Inzerce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i se sluníčkem. Večer jsme opékali buřty a spaní, to nám šlo 
pak po celodenním cestování samo. V neděli po obědě jsme 
odjeli domů. 
    28.4. jsme se soutěže v Lipolticích nezúčastnili, nedali jsme 
dohromady družstvo. 
    30.4. byl slet čarodějnic. Opět za spoluúčasti rokytenských 
hasičů. Počasí nám opět přálo, my tři čarodějnice jsme byly 
opravdu nadšené z účasti, děti soutěžily, jen jediný problém -
náš vzlet se nekonal, asi špatné koště!!! 
    4. - 6.5. jsem absolvovala školení v Přibyslavi - Hlavní 
vedoucí táborů pro děti a mládež. Školení bylo opravdu 
zajímavé, přednášeli školení instruktoři. 
    5.5. a 19.5. se starší žáci zúčastnili ve Starém Máteřově     
   12.5. jsme jeli na Dřítečské klání, kde nám celé závody 
propršelo. Mladší skončili na 5.místě,  starší na 4.místě. 
   26.5. Moravanské hrátky a 9.6.okrsková soutěž v Bohumilči. 
I tam jsme závodili. 
    15.6. jedeme na Festival přípravek do Břehů u Přelouče. 
Noc přespíme pod stanem a v sobotu předvedeme ukázku       
s našimi nejmenšími hasiči. 
   V pátek 22.6. přespíme na hřišti pod širákem a rozloučíme 
se s tímto školním rokem - hasičským rokem. V sobotu pak 
máme dětský den a v neděli poslední soutěž ve Slepoticích, 
kde bude i vyhlášení ligy Mladých hasičů. Ráda bych 
připomněla náš hasičský tábor, který se koná 28.7.- 4.8.2012. 
Manželé Vymazalovi se na nás již těší, program bude pestrý, 
opravdu upřímně zvu děti nejen rokytenské. Opět bych ráda 
poděkovala Karlu Kučerovi, za pomoc s vedením našeho 
kroužku, Aleši Lederovi st. za ochotu při výjezdu s Avii-řidič, 
ale také Romčovi, Mildovi, Leošovi... a Marcele Kamenické, 
panu Kubizňákovi, já sama bych to opravdu nezvládla, děkuji.                                                
                                                                        Petra  Vrbatová st. 
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