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Kulturní komise obce Rokytno vás zve na 

 

DĚTSKÝ DEN 

na téma „Příroda“ 

 

 

 

 

který se koná 

 

 

 

 

 v sobotu   22.6.2013  od 14 hodin 

 

 

 

 

            na hřišti  

              za Obecním úřadem v Rokytně 

 

-  od 14 hodin  ukázka lovu dravců,    

   proto přijďte včas 

-  soutěže pro děti  i pro dospělé 

-  „malování na obličej“ pro děti  

                             i pro dospělé 

- občerstvení zajištěno 

 

       Přijďte, těšíme se na Vás. 

                                                                    

                                    Jana Zajícová 

 

 

 

 

 

 

Hokejový klub Rokytno  

Vás zve na  

 

nohejbalový turnaj 
 
 

„KROCAN  CUP“ 

 
 

 

který se koná 29.června 2013  od 8 hodin 
na asfaltovém hřišti za Obecním úřadem v Rokytně. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
        Upozorňujeme všechny občany Rokytna, 
               že musí do 30. června 2013 
        zaplatit poplatky za stočné ( odpadní vody). 
          (kdo má více splátek má mít zaplacenu polovinu) 

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

        Poplatek lze zaplatit takto:  
           1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně  
               (po,út,čt, od 7 do 12 a od 13 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   nebo  do textu  napsat  jméno       
                a  čp. domu.  

 

        
 

 

Fotbalový klub malé kopané Rokytno  pořádá  
 

 

 

v sobotu 6. července 2013 na hřišti             

za Obecním úřadem v Rokytně 

 

„Turnaj v malé kopané“, 

 

 

 
 

 

Poplatek za stočné   
(kanalizace) 



 
 
 
 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva 
obce Rokytno č. 2/2013 ze  dne 24.4.2013 
 

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

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
 „Rozpočtovou změnu č. 2/2013 k  24.4.2013“  
 Příjmy celkem: 763.000 Kč                      
 Výdaje celkem: 580.250 Kč  
 

3, a) Obecní   zastupitelstvo   vyjadřuje       souhlas       
        se zprávou o výsledku hospodaření obce   Rokytno    
        za  rok 2012 a to bez výhrad. 
   b) Obecní zastupitelstvo schvaluje  závěrečný  účet  
        obce sestavený k 31. 12. 2012 a vyslovuje souhlas       
        s celoročním   hospodařením obce  bez  výhrady. 
 

 4, Obecní zastupitelstvo   schvaluje nákup  pozemků 
v k.ú. Rokytno,a to pozemek pozemkové parcely číslo 
134/3 a p.p.č.134 a 135 vedených ve zjednodušené 
evidenci (PK) (Olšina) od FJ,FK,FM,FM za cenu 35 Kč za 
m2. 
 

5, Obecní zastupitelstvo  neschvaluje prodej pozemků  
parc.čísel  1018, 1082, 1185 (orná půda) v k.ú.  Dražkov 
nad Labem. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu 
obce jednáním s panem PK - jako nájemce – o nabídce 
na odkup výše uvedených pozemků. 
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl.zn.  
 Vyvěšeno 4. 4. 2013   Sejmuto: 23. 4. 2013 
 

6,  Obecní zastupitelstvo schvaluje změnu stanov 
„Svazku obcí    Rokytno–Chvojenec“dle dodatku č. 1. 
  

7, Vzhledem k odstoupení firmy K+N Pardubice od 
smlouvy na dodávku prací “Chodníky u silnice II/298 
v obci Rokytno“  Obecní zastupitelstvo souhlasí 
s podpisem smlouvy s firmou , která se umístila ve 
výběrovém řízení jako druhá v pořadí a to Agrostav 
Pardubice, a.s. 
 

8 , Obecní zastupitelstvo deleguje na valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,                 
IČ 60108631 konanou dne 16.5.2013 starostu obce 
Rokytno pana Josefa Kubizňáka.   

 V případě nepřítomnosti starosty bude obec zastupovat 
na valné hromadě výše uvedené společnosti 
místostarosta pan Jiří Trnka . 
 

9, a, Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pro kulturní 
využití části bývalé hospody  čp. 146. 
 b,Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem   vytvořit 
z čp. 48 dům s pečovatelskou    službou.  
 

10, Obecní zastupitelstvo schvaluje dotaci   10.000,- Kč 
pro SDH Rokytno. 
 
 

 
 
 
 

 
na   zasedání 

obecního  zastupitelstva  obce  Rokytno, 
které  se  koná  ve středu  26. 6. 2013 

  v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytně. 
  Začátek je v 18 hodin. 
 

  Návrh programu :     
- Rozpočtové opatření 
- Nákup pozemků 
- Prodej pozemků 
- Směna pozemků 
- Věcné břemeno 
- Dar pro Charitu  

                        Za Obecní úřad v Rokytně                                                                          
                               starosta Josef Kubizňák 

                           

 
 
 
 
 
 

     Oznamujeme, že 10.6.2013 byla  zahájena výstavba 
chodníku u silnice II/298 v obci Rokytno. 
Ukončení je plánováno na 10.července  2013.  
 

Tímto  žádáme občany  o zvýšenou opatrnost                 
při pohybu po silnici. Pokud je to možné, úseky,           
kde se provádí výstavby,obcházejte postraními ulicemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Na základě informací k autobusové dopravě ze stránek 
www.oredo.cz  oznamujeme že od 9. června 2013 došlo  
k dalším změnám jízdních řádů v  Pardubickém kraji. 
   Dále upozorňujeme , že   je  změna      autobusového  
spojení  v období školních prázdnin.  
Veškeré jízdní řády a spojení lze  nalézt na  příslušných 
autobusových zastávkách  nebo na   www.jizdnirady.cz   
a   www.portal.idos.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Na čistírně Svazku obcí  Rokytno-Chvojenec   nyní  
probíhá stavba „Intenzifikace ČOV“, což je rozšíření  a 
zkvalitnění čištění. 
 Z tohoto  důvodu  prosíme  o  omezení   používání 
propojovací   komunikace  u  „Vyschlého rybníka“. 
 
 
 

 

O  čem se jednalo 

 

Jízdní řády autobusů 

 

Chodníky 

 

Pozvánka 

 

Tlaková kanalizace 

http://www.oredo.cz/
http://www.jizdnirady.cz/
http://www.portal.idos.cz/


 
 

 
 
       Náš první společný výlet do Prahy vlakem na Mezinárodní 
výstavu patchworku.  

 
 

Přečtěte příběh, téměř bakalářský, šesti děvčat zhýčkaných 
svými autíčky, nebo manžely, kteří je  v nich ochotně vozí.  

 

    Já cestováním vlakem protřelá vím, že v pátek bývá 
narváno kupuji na obě cesty místenky. Je pátek 5.4. a my 
vyjíždíme. Na nádraží si děvčata kupují společnou jízdenku a 
já vlastní, protože mám in -kartu, čili předplacenou na 3 roky 
slevu. Vlak přijíždí a já podle vagonu hledám, kde máme 
rezervé. Je mi divné, že na obvyklém místě na dveřích               
v přihrádce nejsou lístečky naší rezervace, ale jsme rádi,        
že jsme v kupé.  Bohužel jeden cestující byl navíc a tak si 
ochotně přesedl. Hurá už sedíme. Mě stále vrtá v hlavě ta 
absence lístků a tak znovu prohlížím náš místenkový doklad. 
Polije mě horko  když zjistím, že jsme usedly na místo, které 
máme zadané až na zpáteční cestu. Zastyděla jsem se, že 
jsme pána neoprávněně vykázaly, ale  jinde bylo volno, tak  se 
uklidním.  Do té doby než  přijde průvodčí.  „Kontrola  
jízdenek !“ Podávám tu svojí s in kartou. ,,Paní tu kartu máte 
prošlou“. To není možné v únoru mám novou. Kde tedy 
udělali soudruzi chybu? Následoval telefonát kamsi. Nová 
karta existuje, ale kde? Po chvíli se průvodčí vrací a vyzývá 
mě, abych ho následovala.   HA HA !!! Holky se smějí, že budu        
v Libni vystupovat s želízky na rukou. S vlakvedoucím mi 
poradili, abych si koupila raději zpáteční jízdenku, abych 
neměla další potíže. Tu veselou atmosféru ve vlaku vám 
nedokážu popsat, protože se musí zažít. Všechny nás bolela 
břicha smíchy. A teď to bude v pohodě. Vystupujeme a 
průvodčí se s námi loučí i vlakvedoucí vykoukl z okénka a 
popřál šťastnou cestu. Vedu děvčata do hotelu Step, kde je 
náš cíl. Po příjemném posezení u kávy a jídla si jdeme dát 
kabáty do úschovy. A EJHLE!!!  Fronta až za hotel. To je 
nejméně na hodinu. Kupují se zde i vstupenky. No všechny 
jsme si kdysi ty fronty zažily, ale dnes se nám nechce čekat. 
Ta nejmladší z nás je přece jen mazanější a nepozorovaně se 
vmísila do davu a vstupenky byly do pěti minut. Sláva už nás 
nic nezaskočí. Vcházíme do haly a s údivem procházíme 
expozicí neuvěřitelných quiltů a žasneme,  jaké divy se dají      
s textilem provádět. Čerpáme inspiraci,  fotografujeme  
detaily. Procházíme krámky s potřebami a látkami. Některé     
z nás si pro radost a památku něco kupují. Zbytek nakoupíme 
v Pardubicích u kamarádky v novém obchodě odkud máme 
základní pomůcky. Podložku na řezání, speciální pravítko a 
řezák. Společné nakupování látek na Novém Hradci by dalo 
také na článek. Výstava se nám líbila a plné dojmů čekáme    
na vlak, tentokrát s tou správnou místenkou. Vlak přijíždí!!  
Ale moc rychle!! Čísla prvních vagonů nestíháme přečíst. Ted´ 
už jo, ale čas tlačí. Vlak už se bude rozjíždět a tak 
nastupujeme do předposledního vagonu, protože ten 
poslední podle číslování má být ten náš. Nastupujeme. Je 
narváno. Ach, ještě, že máme ty místenky. OUHA!!!                                                          
Vchod do našeho vagonu se nedá otevřít.  Panika!!!   Šikovný 
chlapec stojící vedle, nám něčím vchod otevírá se slovy.        
„To jsou ta léta cestování vlakem“. Vagon je úplně prázdný.     
A opět chybí rezervační lístečky. Cesta ve smíchu ubíhá            
do doby, když vstoupí rozezlený průvodčí. „Jak jsme se            
do  zamknutého  vagonu  dostaly?“.      Z důvodu  poruchy   je  
uzavřen a jede do Brna na opravu. Podotýkáme, že až do Brna 
nechceme a dostáváme radu, od nyní již rozesmátého 
průvodčího,  abychom  prošly  pět  vagonů,      že  ten     první               

 
 
za lokomotivou je náš.  Představte si plné uličky cestujících a 
my ten špunt prorážíme.  Jsme na tom správném místě a 
tentokrát i lístečky ve dveřích nechybí. Kupé plná a tak nám 
uvolňují místa. Ve vlacích to tak chodí. Sednu si, co kdyby 
nikdo nepřišel.  Sedíme a snad už bude vše v poho.  Cesta by 
mohla trvat i déle, jelikož máme spoustu zážitků. Končíme,  
vystupujeme. Nedá nám ta záhada s posledním uzavřeným 
vagonem a čekáme na odjezd, abychom  se podívaly, co je na 
dveřích napsáno. Právě tam náš pan průvodčí pomáhá 
vykládat nějaké noviny.  ,,Paní proč tu stojíte? Je něco             
v nepořádku?“ Odpovídám, že koukáme, že bychom za ten 
náš výlet mohly dostat nějaký bonus. Po našem už druhém 
zamávání pana průvodčího zjistíme, že poslední vagon byl 
řádně označen nápisem nevstupovat!  „No snad už se 
nemůže nic stát“, říkám si v duchu, ani nechci nahlas vyslovit. 
Jen aby to auto bylo na parkovišti.  SLÁVA!!! Čeká na nás!      
A na vzdor dírám v silnici se vracíme v pořádku domů, se 
spoustou nezapomenutelných dojmů.  Doma při kávičce mi 
stále vrtá  v hlavě ta slavná in- karta. Vždyť mám ráda vše      
na svém místě a tak otevírám šanon do kterého ukládám 
veškeré účtenky z nákupů. Jaké překvapení! Účtenka                
o zaplacení in karty  na svém místě, kde ji  i ona pohřešovaná 
nová in-karta. Bezva. Dnes už poslední fo-pa. Říkám si, to se 
budou holky prohýbat smíchy, až jim to povím. Já zkušená 
notorická tulačka a cestovatelka po naší republice, která před 
dvěma lety konečně vyhrála soutěž o titul Stále v p..... , 
kterou již léta každoročně vyhlašuje můj manžel.             
        Holky nechtěly, abych naši cestu publikovala, že se nám 
budete smát. Ale já si myslím, že smích je k životu zapotřebí a 
prý i prodlužuje život. Ráda bych, aby i vy jste si jej 
prodloužily.  Proto cestujte vlakem.  Je to větší legrace.           
                                                                  M. Fousková. 
 
 

 

 

 

 

 

      Rodina  Karešova  tímto  děkuje 
všem spoluobčanům  za  obětavou pomoc  
při likvidaci požáru jejich rodinného      
domu v Bohumilči.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INZERCE 
 

 
 

 
 

SPOLEK  POHODA 

 

Poděkování 



 

 
STŘÍPKY  

 
 
 

     Z NAŠÍ ŠKOLY 
 
 
 
Rok ve školní družině 
 
Ke školnímu roku mnoha žáčků základní školy 
Rokytno nepatří pouze doba strávená ve školních 
lavicích, ale také odpoledne strávená ve školní 
družině. Čas od času se setkám s názorem, že 
školní družina je jenom čekárna na rodiče a odchod 
domů. V Rokytně se snažíme, aby byla školní 
družina naplněna zážitky, dojmy a poznáním a dětem 
v ní čas příjemně ubíhal. Obsah školního 
vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ve ŠD 
spojujeme symbolickými rámci. Ty vycházejí 
z nápadů paní vychovatelek, ale i z nápadů a 
potřeb dětí. V letošním roce jsme se zabývali 
změnami kolem nás, přírodou, cestovali jsme po 
Japonsku, vymýšleli jsme příběhy věcí, seznamovali 
se s pravidly na silnici, dozvěděli jsme se        
o šikaně a kyberšikaně, nahlédli jsme do tajů 
českých zvyků a tradic, poznávali život 
handicapovaných lidí. O každém měsíci si můžete 
přečíst podrobný článek na internetových stránkách 
školy. Co děti nejvíce zaujalo? Co jim udělalo 
radost? 
Vezmu to pěkně postupně. Již od září nám dveře 
pokojíčku zdobily obrázky na téma Co dělá Rokytno 
Rokytnem a Co nebo koho mám v Rokytně nejraději.   
I po několika měsících si děti své obrázky 
prohlížely s úsměvem na rtech. 
V listopadu děti nadchlo japonské písmo a tvoření 
vlastních znaků např. pro slova láska nebo 
přátelství. Děti samy od sebe začaly tvořit 
pohádkové příběhy, komiksy a obrázky. Paní 
vychovatelky na to navázaly a seznámily je 
s pohádkovými postavami z Japonska. Roztodivní 
tvorové jako vodník kappa či skřet tengu si hned 
našly cestu k jejich srdcím. Pro kluky byl ještě 
lepší objev nejrychlejších vlaků šinkanzen. Rázem 
se proměnili v konstruktéry a vyrobili modely i 
obrázky vlaků.  
Jak čas ubíhal, přišly Vánoce. Obavy z čertů se 
rozplynuly hned, jak si děti začaly vyrábět 
čertovské mastky a řetězy. Jiné děti využili 
látek, které v družině máme a přestrojili se     
do sněhobílých záclon jako andílci. 
Jak se dají vymýšlet příběhy věcí? Třeba tak, že 
si děti v tělocvičně zahráli na dřevorubce a 
výrobce papíru. Příběh papíru pak již dokázaly 
samy poskládat. Ještě výraznější dojmy děti 
prožily při relaxační hudbě a domýšlení příběhu 
stromu. Byl smutný nebo veselý, že se z něj stala 
kniha? Rozhodně veselí jsme byli my všichni, když 
jsme vyráběli ruční papír. Rozmixované noviny 
obarvené potravinářským barvivem se proměnily 
v tak patlavou hmotu, že byla odpudivá a zajímavá 
zároveň. Ruční papír, které z této hmoty vznikl, 
udělal radost maminkám na přáních ke Dni matek. 
Velkou zábavu děti objevily při tvorbě plánu 
Rokyta. Procvičily svůj orientační smysl a 
zakreslily svůj dům. Pak už si užívali hry 
s figurkami a kostkou a cestovali po Rokytně 
z jednoho místa na druhé. Snažily se u toho 
dodržovat pravidla silničního provozu. 

K jaru patří pokusy s klíčením semen. Tentokrát je 
děti nechali klíčit v odlišných podmínkách (ve 
tmě, na světle). S napětím sledovaly, jak semínka 
rostou a pěkně o ně pečovaly. 
V průběhu celého roku byl pro děti největším 
odpočinkem pobyt v tělocvičně. Hry s míči, 
překážkové dráhy, jóga pro děti i relaxační hry 
jsou velmi oblíbené. Proto jsme je pravidelně 
zařazovali do svého programu. 
Věřím, že děti i paní vychovatelky si tento školní 
rok v družině užily a budou se těšit od září na 
nové zážitky. Všem dětem, nejen těm družinovým, 
přeji vydařené léto. 
Jitka Schejbalová 
 

Zdařilé akce ve 4.čtvrtletí školního roku 
 
Cesta za kovářem a mláďaty 
 

V pondělí 18. března děti z mateřské školy a žáci 
1.až 3. ročníku využili pozvání p. Hlavatého a pí. 
Kořínkové. Měli jsme možnost pozorovat řemeslnou 
práci kováře. Obdivovali jsme, jak klidně pracoval 
s koněm, jeho zručnost při čištění kopyt, 
upravování podkovy i samotné připevňování podkovy 
ke kopytu koně. Viděli jsme moderní výheň, zaujala 
nás i velikost hřebů, kterými se připevňují 
podkovy ke kopytu. 
Seznámili jsme se s majestátným kocourem, který se 
od nás nechal pohladit. Předvedli se nám i domácí 
hlídači – 2 vlčáci a 2 malí psi. Polaskali jsme si 
telátko a už víme, jakou má na dotek srst. 
Pozorovali jsme, jak kůzlata sají mateřské mléko 
od kozy. Někteří z nás si kůzlátka pochovali. Pí. 
Kořínková každého při odchodu podarovala bonbónem. 
Všichni byli spokojeni. Fotodokumentaci najdete na 
webových stránkách školy v sekce O nás – Základní 
škola – foto 2012-2013. 
 

Cesta za včelami 
 

V pondělí 27. května jsme využili pozvání pí. 
Hubačové. V průběhu dopoledne jsme měli možnost   
dozvědět se nové informace   o včelstvu. Seznámili 
jsme se s vývojovým stádiem včely. „Pochovali“ 
jsme si a pohladili trubce, prohlédli jsme si 
vybudované včelí plásty. Zkusili jsme si práci 
s odvíčkovací vidličkou, čímž jsme připravili med 
k vytáčení. Prozkoumali jsme medomet a viděli 
jsme, jak za použití dvou rychlostí vzniká 
odstředivá síla, která je nezbytná k vytáčení 
medu. Všichni mohli zhodnotit chuť vytočeného 
medu. Venda měl příležitost pochlubit se svým a 
Zuzančiným chovem králíků. Ukázal i nové 
přírůstky. Mnozí z nás poprvé viděli líheň na 
kuřata, kachňata, housata i trošku odrostlou 
drobotinu. Ačkoliv bylo nevlídné sychravé počasí, 
my jsme měli krásný den. Zachycení druháků v akci 
naleznete na webových stránkách školy v sekce O 
nás – Základní škola – foto 2012-2013. 
 

Perníkový slavík 
 

Ve středu 27.3.2013 se celá naše škola 
rozezpívala. V mateřské i základní škole probíhala 
pěvecká soutěž Perníkový slavík.16 žáků z 1.až 5. 
ročníku se přes třídní kola probojovalo do 
školního kola. V 1. kategorii 1.až 3. ročníku 
soupeřilo 8 žáků, z toho 4 dívky. Ve 2. kategorii 
žáků 4.a 5. ročníku soutěžilo 8 žáků, z toho 5 
dívek. O pěveckých výkonech rozhodovala odborná 
porota ve složení: předsedkyně poroty – Jana 
Brousilová Střapatá, dále v porotě zasedli Zdeněk 
Neuhöfer Modrý, Štěpánka Matějková Rudoška, Petra 



Tomášková Stříbrná, Martina Ehlová - Ehlovka. Vše 
zdokumentovala Olina Očko Brousilová. Za žáky     
do poroty byli zvoleni: Terezka Adamcová a Jára 
Čáslavský.  
A jak celé klání dopadlo? Diváci si zvolili 
sympaťáka a sympaťačku 2013. Stali se jimi Krýša 
Komárek a Maty Leder z 2. ročníku, Stela 
Stillerová z 1. ročníku a Sára Tomášková ze 3. 
ročníku, Eliška Suchánková z 5. ročníku a Vítek 
Vohradník ze 4. ročníku. Zvláštní ocenění za 
tvůrčí přístup a vlastní tvorbu získala Iva 
Hlavatá z 5. ročníku. 3. místo v kategorii 
starších žáků nebylo uděleno, v kategorii žáků 
1.až 3. ročníku si vyzpíval diplom a velkého 
perníkového slavíka Maty Leder. 2. místo 
z mladších žáků si vybojovala Sára Tomášková,     
ze starších žáků Vítek Vohradník. Nejvýše byla 
oceněna Anička Tučková z 2. ročníku,             
ve 2. kategorii porota udělila 2 první místa Váje 
Trojanové ze 4. ročníku a Elišce Suchánkové     
z 5. ročníku. 
Druhou půlku soutěže zahájil ptačí tanec žáků 4.a 
5. ročníku, hrátky s rytmem žáků 1. ročníku a 
zpívání pro Janičku žáků 2.a 3. ročníku. Na závěr 
velkého klání překvapila všechny účinkující i 
diváky porota, která všem ukázala, že je 
profesionální. Diváci tleskali jejich moderně 
pojatému pěveckému vystoupení Prší, prší.  
Všichni účastníci pěvecké soutěže byli odměněni 
voňavými, barevnými, k nakousnutí lákajícími 
perníkovými slavíčky, které pro ně upekly naše pí. 
kuchařky.  
Nejlepší zpěváci si odnesli i diplom a velkého 
slavíka. 
Každý z účinkujících toužil vyhrát, na zápolení se 
poctivě připravoval a snažil se překonat trému a 
předvést ten nejlepší výkon. Všichni obstáli, i 
když nezískali diplom. Každý dostal dar – nedar. 
Někteří v podobě kritického posouzení svého 
výkonu, jiní prostřednictvím boje se svou 
zdánlivou prohrou. Jestliže budete chtít nasát 
atmosféru pěveckého klání, zajděte na naše webové 
stránky do foto 2012-2013 do sekce Perníkový 
slavík.  
 

Muzikohraní 
 

V pátek 22.3. se děti z MŠ i žáci ZŠ zúčastnili 
muzikohraní. Seznámili se s netradičními hudebními 
nástroji z různých koutů světa - tibetské mísy, 
zvonky a činelky, šamanský buben, djembe, ústní 
harfa, brumle, didgeridoo, dešťová hůl, 
koncovka... 
Na některé z nástrojů si vyzkoušeli hrát, dle 
šamanského bubnu tancovat. Snad největší ohlas 
mělo bubnování, které si vyzkoušeli všichni, 
včetně vyučujících. Muzikohraním nás provázel Mgr. 
Michal Štursa. Fotografie z muzikohraní naleznete 
v sekci základní škola - foto 2012-2013 - 
muzikohraní. 
 

Již tradičně spolupracujeme s Ekocentrem Paleta 
Pardubice. Pro zajímavost uvádíme názvy výchovně 
vzdělávacích programů, kterých se zúčastnili žáci 
ZŠ a děti z MŠ. 
Pavouci, Inspirace přírodou, Energie není zadarmo, 
Vánoce, Africká vesnice, Papír, Motýli, Voda. 
 

Dětem a žákům nabízíme i kvalitní divadelní 
představení. Všichni se mohli potěšit a pobavit    
u pohádek: Sněhurka,  O veverkách a lidské 
hlouposti, O statečné Hildě, Staré pohádky aneb co 
si Kašpárek z Jiráska zapamatoval, Aladinova 
kouzelná lampa. 

 

Pobyt žáků 4.a 5. ročníku 
 v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka 

Středa 15.5. - vyrážíme 

Pan Kosina zavelel a my zamávali škole a nabrali 
směr Pasíčka. Přivítalo nás sluníčko a zaměstnanci 
ekocentra. Kluci obsadili 10ti lůžkový pokoj a 
dívky si rozdělily postele ve 4 lůžkovém 
pokojíčku. Na řadu přišly svačinky, které 
připravily maminky. 
Seznámili jsme se s prostředím a uvelebili jsme se 
v zasedací místnosti. Zamýšleli jsme se, co se dá 
dělat s penězi  – holkám se líbilo nakupovat, ale 
též je napadlo spořit, převádět, kluci by 
investovali. Všichni zjistili, že k životu 
potřebují dostatek peněz. 
Uvědomili jsme si, že jsou různé formy peněz. Děti 
se převážně setkávají s hotovostí – formou 
kapesného – mincemi a bankovkami. Vzpomněly si,   
že rodiče mají svůj účet a disponují 
s bezhotovostními penězi. 
Vytvořili jsme 3 čtyřčlenné rodiny – rodina 
Citronová, Bondová a Bořková – táta Bořek Bořek, 
máma Gertruda Bořková, dvojčata Filomena a 
Viktorie Bořková. Každý člen rodiny získal – 
vyrobil si – kartu, která obsahovala logo banky, 
hologram, číslo karty, značku karty, měsíc a rok 
platnosti, jméno držitele. Každá rodina si 
založila svůj účet. Všichni se podíleli na jeho 
vzniku. Hlava rodiny se stala poradcem pro další 
členy, kteří přinášeli lístečky s číslicemi 
nominálních bankovek, které měli přiřadit 
k portrétům na bankovkách. Za správné přiřazení 
jim byl připsán zisk na účet. Nejlépe si vedla 
rodina Bořkova. 
K obědu jsme si pochutnali na hrachové polévce, 
chlupatých knedlících, zelí a šťavnatém masíčku. 
Polední klid jsme strávili venku hraním her. 
Hýbali jsme se jako škatulata, hráli cukr, 
káva,.., pozorovali jsme divočáky, stádo oveček 
s jehňátky. 
Odpoledne jsme získali informace o padělání peněz, 
ale též o ochranných značkách. Bez použití slov 
měli členové jednotlivých rodin ostatním přiblížit 
jeden z 8 ochranných znaků a tak následně ovlivnit 
stav rodinných účtů. 
Po svačině jsme si prohlédli expozici zvířat a 
vyslechli zajímavé – někdy i smutné -  vyprávění. 
Následoval útok na místní obchůdek. 
Pak jsme měli možnost opět ovlivnit rodinné účty. 
Prostřednictvím pantomimy měl každý vyjádřit, jak 
přišel k prvním osobním penězům, jak získává 
peníze nyní a jak je chce získávat v budoucnosti . 
Po večeři hygiena a zpět do zasedací místnosti, 
kde nás čekalo promítání a zajímavé vyprávění     
ze života záchranné stanice. Všechny zaujal odchyt 
opičáka, který se přes rok pohyboval ve volné 
přírodě. 
Nedošlo ani na čtení. Všichni se schoulili a se 
vzpomínkou na své blízké usnuli. 
 
Čtvrtek 16.5. – druhý den pobytu na Pasíčkách 
 
Potěšila nás snídaně – kakao, rohlík se sýrem, 
domácí perník. “ Rodiny“ se sluníčkově vyladily, 
takže šlo téměř samo vymýšlení rodinného tance. 
Sólo si dal Jára a opravdu předvedl tanec 
s originálními prvky. 
Následně jsme si zopakovali hru ze včerejška a 
přesvědčili jsme se, že už více víme. 
V přiřazování hodnoty peněz k portrétům osobností 
se vloudila pouze jedna chybička. Důsledkem bylo 



navýšení  rodinných účtů. Začali jsme se zamýšlet 
nad tím, kdo je to spotřebitel a jaká má práva – 
zjistili jsme, že např. na informace o výrobku, 
právo na ochranu zdraví, na náhradu škody atd. 
Povídali jsme si, jak nakupovat – že je dobré 
nerozhodovat se nahodile, předem si to rozmyslet, 
zjistit si co nejvíce informací o výrobku. Jak je 
vhodné nakupovat potraviny, proč číst etikety na 
obalech potravin, co je to jednotková cena.  
Jestliže nejsme s výrobkem spokojeni, jak využít 
právo na reklamaci. Proč je důležité mít doklad    
o nákupu, proč je vhodné okopírovat si účtenku a 
originál si nechávat u sebe. Co dělat – nedělat 
s vadným zbožím nakoupeným přes internet. 
Zabývali jsme se zárukou – jaká je její funkce, 
jaké jsou záruční lhůty – např. 24 měsíců na 
spotřební zboží, použité zboží – 12 měsíců, 
potraviny 8 dní, krmiva 3 týdny, prodej zvířat 6 
týdnů, zhotovení věcí na zakázku 6 měsíců, opravy 
3 měsíce, u stavby 3 roky, na stavební práce 18 
měsíců, některé zboží má přímo na obalu lhůtu 
k použití. 
Po chvíli rodiny přiřazovali čas + obsah záruky. 
Zajímalo nás, co obchodníci zpravidla na zákazníky 
zkouší, aby mohli reklamaci zamítnout. Kdy máme 
právo na vrácení peněz, kdy si nechat udělat 
znalecký posudek. Kam se obrátit, když se cítíme 
poškozeni – www.justice.cz, Česká obchodní 
inspekce, Evropské spotřebitelské centrum, 
Sdružení ochrany spotřebitelů. 
Z rozhovoru dvou lidí, kdy si jeden ztěžuje, že mu 
nevzali reklamaci na empétrojku, měly rodiny 
vypsat důležité informace pro stížnost – co 
koupil, předmět stížnosti, 
Zahráli jsme si potravinové pexeso. Ale!!! 
Jestliže se členům rodiny podařilo najít shodný 
produkt, měli dle informací – jednotkové ceny - 
vybrat si výhodnější výrobek. Teprve pak byli 
odměněni, při chybě se rodinám snížil jejich účet. 
Po polévce s těstovinami, vepřovými nudličkami na 
kari a pórku s dušenou rýží jsme do batůžků 
zabalili chléb s paštikou, mrkev a nezbytnou vodu 
a hurá na půldenní výlet do Skalního města. Vojta 
se nám proměnil v potůčkového muže, když vyměnil 
chůzi po oblázkách za skok přes potok. Všichni si 
zahráli na myši, když se po kolenou plazili myší 
dírou pod skálou. Nechyběla ani šiškovaná, zásah 
dostal téměř každý, přežil úplně každý. Posíleni 
svačinou jsme se vypravili vstříc novému 
dobrodružství. Kromě dvou, kteří dávají přednost 
pevné zemi, projevili všichni svou statečnost, 
když se šplhali na průzkum jeskyně. Zdolali jsme 
mnohou stráň, strmý břeh mezi skalami, sestoupili 
do úžlabí, abychom opět mohli stoupat vzhůru. Kuba 
objevil v lese kovové lano. Rozhodl se, že ho 
odnese do ekocentra. Pro co se rozhodl, to splnil. 
Všichni uvítali, když se mezi lesem vyloupla známá 
budova. K večeři zapékané těstoviny s okurkou všem 
chutnaly. 
Pak osvěžující koupel a v zasedací místnosti nás 
už čekalo hodnocení dne a vyprávění o pojištění. 
Nasmáli jsme se při promítání fotodokumentace 
našeho pobytu. Pak všichni byli rádi, že mohou 
odpočívat ve své posteli.   
 
Pátek 17.5.  – den, který ovlivnil vítr 
 
Po snídani jsme byli natěšeni, že shlédneme 
krajinu z výšky rozhledny. Silný vítr nám to však 
neumožnil. Nenechali jsme se však odradit a 
vyrazili jsme na půldenní výšlap. Cestou jsme 
plnili úkoly týkající se přírody, ale i finanční 
gramotnosti. Každá rodina zjistila, co si za 
peníze na účtu pořídila, jestli byt, dům či 
chalupu, v jaké lokalitě se obydlí nachází atd. 

Jak už to v životě chodí, rodiny potkávaly i 
nepříjemné věci – řádění přírodních živlů, krádeže 
atd., což se projevilo na poničení či ztrátě 
majetku rodiny a na dalších investicích. Přesto se 
hospodaření ani jedné z rodin nedostalo do 
schodku. Nejlépe na tom byla rodina Bořkových, 
která měla v pátek na svém účtu 6 358 500.- Kč. 
Rodina Bondových měla na svém účtu zůstatek 
3 374 000,- Kč a Citrónovi 3 632 600,- Kč. No 
neberte to?! Samozřejmě, že jsme si během 
pátečního dopoledne dali i pořádně do těla. 
Návštěva několika vyhlídek nás stála námahu, pot, 
trošku strachu, velké soustředění. Přinesla nám 
dobrý pocit z překonání sama sebe i odkrytou krásu 
tamní přírody. Po obědě jsme odjížděli s touhou 
vrátit se do těchto míst. Fotodokumentaci najdete 
na webových stránkách školy v sekci O nás – 
základní škola – foto 2012-2013. 
 
Důležitá informace pro každého z nás 
Co dělat při nálezu poraněného či oslabeného 
živočicha? Kontaktujte Záchrannou stanici volně 
žijících živočichů Pardubického kraje Pasíčka na 
tel. pohotovostní lince 777 678 777. 
Touto cestou chci poděkovat zřizovateli a řidičům 
za zprostředkování dopravy žáků do Pasíček a zpět 
do Rokytna. 
 

Školní výlet 
 
Ve čtvrtek 6.6. přestaly mraky plakat a my jsme se 
s radostí a očekáváním vypravili na školní výlet. 
Netrvalo dlouho a již jsme vystupovali 
v Krňovicích. Za branou do skanzenu nás přivítal 
vlčák, kocour a dvě průvodkyně. Měli jsme možnost 
prohlédnout si příbytky i hospodářské prostory 
našich předků. Obdivovali jsme nádherného kohouta 
i různé druhy kuřátek, ovce s jehňátky. Koně jsme 
viděli pouze z dálky. Měli jsme možnost vyrobit si 
dáreček pro sebe nebo své blízké v podobě 
glycerinových mýdel nebo motýlků z vlny. V Hradci 
Králové jsme navštívili labyrint a muzeum divadla 
Drak. Pomocí interaktivních prvků jsme si 
vytvořili představu o vzniku a realizaci 
loutkového divadelního představení. Prohlédněte si 
fotografie na webových stránkách školy. 
 
Děti z mateřské školy následovaly kroky rytíře 
Toulovce, který je provedl částí Litomyšle, 
dokonce jim umožnil střelbu z kuše. Nevšední 
zážitky si odnesly i z návštěvy čokoládovny a 
muzea hraček. 
 

Úspěchy naší školy 
 
Již tradičně jsme se zúčastnili mezinárodní 
matematické soutěže Klokan 2013.  
Zveřejňujeme výsledkovou listinu okresu Pardubice. 
Kategorie CVRČEK (žáci 2.a 3. ročníku) se 
zúčastnilo 1621 žáků. Na výsledkové listině byli 
zveřejněni žáci, kteří dosáhli nevyššího počtů 
bodů. Na 1. místě se umístil žák 3. ročníku ze ZŠ 
Pardubice, Josefa Ressla, který získal plný počet 
bodů 90, žákyně 3. ročníku ze ZŠ Pardubice 
Štefánikova získala 85 bodů. 84 body získali 4 
žáci. Žák ze 3. ročníku ze ZŠ Pardubice Dubina, 
žák z 2. ročníku Opatovice nad Labem a náš Venda 
Hubač z 2. ročníku. Jak dopadli ostatní žáci naší 
školy? 13 žáků (z 18) = 72%  se umístilo do první 
poloviny všech soutěžících. 
Do kategorie KLOKÁNEK spadají žáci 4.a 5. ročníku. 
Celkem se zúčastnilo 1682 žáků. Žádnému žákovi v 
Pardubickém kraji se nepodařilo získat plný počet 
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bodů. Na 3. až 4. míste se umístily žákyně ze ZŠ 
Pardubice Studánka a ZŠ Pardubice Štefánikova. 
které získaly 109 bodů. 1. až 2. místo se ziskem 
114 bodů obsadili žák ze ZŠ Pardubice Štefánikova 
a naše Iva Hlavatá.  Tito nejlepší žáci jsou z 5. 
ročníku. Z naší školy 9 žáků (ze 14) = 64% se 
umístilo do první poloviny všech soutěžících. 
 
Co jsme vyčetli z výsledkové listiny Pardubického 
kraje? 
Kategorie Cvrček se zúčastnilo 4 546 žáků druhého 
a třetího ročníku Pardubického kraje. Plný počet 
bodů získali 4 žáci - z toho 1 ze 2. ročníku, 85 
bodů 2 žáci ze 3. ročníku a 84 body 9 žáků, z toho 
2 ze 2. ročníku. Jedním z nich je i náš Venda 
Hubač ze 2. ročníku. 
Kategorie Klokánek se zúčastnilo 4 859 žáků 4. a 
5. ročníku Pardubického kraje. Plný počet bodů 
získal 1 žák z 5. ročníku, 114 bodů získali 3 žáci 
z 5. ročníku - mezi nimi byla i naše Iva Hlavatá, 
111 bodů získala 1 žákyně z 5. ročníku. 
Máme radost, že jsme obstáli i v konkurenci 
velkých městských škol. 
 
Přírodovědná poznávací soutěž 
Ve středu 29.5. proběhlo školní kolo přírodovědné 
soutěže v poznávání rostlin a živočichů. Ti 
nejúspěšnější – Anička Tučková (reprezentovala 3. 
ročník díky tomu, že ve školním kole prokázala 
největší vědomosti z žáků 2. a 3. ročníku), 
Valentýna Trojanová, Tereza Adamcová, Amálka 
Hrušková ze 4. ročníku, Iva Hlavatá, Eliška 
Suchánková z 5. ročníku postoupily do okresního 
kola v Pardubicích, které proběhlo 5. června. Co 
předcházelo? Od posledního březnového týdne měli 
žáci k dispozici seznamy rostlin a živočichů i 
obrázkový materiál vyvěšený na chodbě školy. Pan 
učitel Neuhöfer připravil pro žáky fotodokumentaci 
rostlin a živočichů a žáci měli možnost si ji 
přehrát do mobilního telefonu nebo na domácí PC, 
aby se mohli připravovat i mimo školu. Poznávací 
přírodovědná soutěž má na naší škole tradici, 
probíhá od 1. do 5. ročníku. Seznam je od 1. 
ročníku shodný, pouze dochází k postupnému 
rozšiřování seznamu, např. žáci 3. ročníku mají 
rozpoznat 25 rostlin a 25 živočichů, žáci 4. 
ročníku 50 rostlin a 50 živočichů a žáci 5. 
ročníku 75 rostlin a 75 živočichů. S mnohými 
rostlinami a živočichy se průběžně seznamují při 
výuce Člověk a svět a Člověk a příroda, popř. 
v projektech českého jazyka.  
Okresního kola se zúčastnilo 55 žáků ze 3. 
ročníku. Naše Anička skončila na 13. místě a od 
vítěze ji dělily 2 body. Vyzkoušet si své 
vědomosti přijelo do Pardubic 60 žáků ze 4. 
ročníku. Vája se s 40 body umístila na 32. místě, 
Amálka s 39 body na 33. místě a Terezka s 30,5 
body na 53. místě. Eliška ziskem 49 bodů získala 
28. místo z 64 zúčastněných a Iva dosažením 67 
bodů si vybojovala 2. místo. Od vítěze ji dělil 1 
bod. 
 

Opouštějí nás, přibudou k nám 
 
V červnu opouští naší školu 4 žáci a 2 žákyně    
5. ročníku. Třetina žáků se rozhodla pokračovat    
v 6. ročníku na gymnáziu v Holicích v Čechách. Dík 
dobře vykonaným zkouškám jim to bude umožněno. 
Navštěvovat od září 2013 naší mateřskou školu, 
formou žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání, projevilo zájem 23 rodičů. Z toho 14 
z Rokytna, 2 z Borku, 5 z Hoděšovic a 2 ze 
Chvojence, 3 děti budou od září předškoláky. Bylo 
přijato 11 dětí – 10 z Rokytna, 1 z Borku. Mezi 

nepřijatými byly 2 děti čtyřleté – z Borku a 
Hoděšovic, 4 děti z Rokytna mladší 3 let a ostatní 
děti z Hoděšovic a Chvojence. 
 

Zapojení do projektů 

 
1. Ve 4. čtvrtletí školního roku jsme vstoupili do 
projektu Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu 
školnímu stravování, jehož cílem je vzdělat 
pracovníky mateřských a základních škol 
v Pardubickém kraji v oblasti zdravého stravování. 
Podle statistik přibývá dětí s nadváhou, 
s cukrovkou a alergiemi, poruchami soustředění a 
obecně stoupá dětská nemocnost. Jednou z příčin je 
nesprávná výživa a absence správných stravovacích 
návyků. Jen malá část dětí pravidelně snídá. 

Následující informace jsou přejaty z informačního 
portálu hromadného stravování Jídelny.cz. 

- výživa ovlivňuje zdraví z 30-50 %, 
- tím, že budou více dohlížet na snídaně a svačiny 
svých dětí, mohou pro jejich zdraví mnoho vykonat, 
- a nejen to, mohou tak hodně udělat i pro jejich 
chování a prospěch ve škole. 

„Výhody snídání ovlivňují nejenom tělesnou, ale i 
duševní výkonnost, která je požadována zejména u 
školních dětí. Skutečnost, že dítě nesnídá, může 
mít za následek problémy s učením a poslušností 
(syndrom zlobivého dítěte). Organismus nemá 
dostatek „paliva“, tedy rychle využitelných 
sacharidů (glukózy), které jsou nezbytné pro 
funkci mozku. Následné hladovění vyvolává zhoršení 
kognitivních funkcí. 

Naopak děti, které jsou zvyklé pravidelně snídat, 
mají lepší školní výkonnost, zvláště v průběhu 
pozdních dopoledních hodin. Konzumenti snídaně 
obecně dosahují lepších výsledků, jsou 
efektivnější v řešení problémů, logickém 
uvažování, lépe se vyjadřují a déle udrží 
pozornost. Příčina neobliby některých pokrmů dětmi 
ve školní jídelně se však rodičů týká mnohem více, 
než si možná sami uvědomují. Ve skutečnosti je 
hlavní překážkou fakt, že děti mnoho pokrmů 
neznají z domova a odmítají je jíst.“ (Citace 
z magisterské práce Lucie Stodolové.) 

O realizaci projektu Zdraví na talíři vás budeme 
průběžně informovat prostřednictvím Rokytenských 
novin a webových stránek školy. Budeme rádi, když 
se do projektu zapojí žáci, děti, zaměstnanci 
školy, rodiče i veřejnost. Věřím, že se společně 
budeme setkávat při rozmanitých, zajímavých 
aktivitách. 

Již jsme vyzkoušeli: bulgur s opečenou karotkou a 
fetou a se salátem z červené řepy a hroznů 
s pikantním brusinkovým dresinkem. Suroviny, 
recept i fotografii menu naleznete na webových 
stránkách školy v sekci O nás – školní jídelna – 
obnovujeme jídelníček. 

Na září připravujeme akci pro děti, rodiče a 
veřejnost, nazvanou Má oblíbená zeleninová 
pomazánka, můj oblíbený zeleninový salát. Děti 
budou společně se svými rodiči, prarodiči 
představovat svůj výrobek, umožní ochutnávku, 
zájemcům poskytnou recept a všichni se zúčastní 
hodnocení pomazánek a salátů. Následně budou 
recepty zveřejněny na webových stránkách školy 
v sekci školní jídelna. 

2. V srpnu uzavřeme projekt EU – peníze školám. 
V zářijovém čísle Rokytenských novin poskytneme 
více informací. 



Organizační záležitosti 
 

1. MŠ bude z důvodu čerpání řádné dovolené 
uzavřena od pondělí 1.7.2013 do pondělí 26.8.2013. 
Doporučujeme, aby od úterý 27.8.2013 navštěvovaly 
MŠ děti nově přijaté z důvodu klidné adaptace. 
 
2. Provoz školní jídelny bude přerušen od pondělí 
19.8.2013 do pátku 23.8.2013 z důvodu týdenního 
pobytového vzdělávání kuchařky a vedoucí kuchařky. 
 
 

Spolupráce se školskou radou 
 

Touto cestou bych chtěla veřejně poděkovat všem 
členům školské rady za jejich zájem, názory a 
nápady, organizační pomoc, za komunikační tok 
informací mezi členy školské rady, ředitelkou, 
zřizovatelem, rodiči.  
Z iniciativy školské rady byl v tomto školním roce 
již podruhé organizován sběr starého papíru. 
Podzimní sběr podpořila obec, která zajistila 
přepravu papíru do sběrného dvora a na jaře totéž 
zajistila školská rada ve spolupráci s rodiči 
žáků, dětí. Zajištění dopravy do sběrného dvora 
jsme získali jako sponzorský dar dík pí. 
Nikolínkové. Propagace a dokumentace celé akce 
byla v režii školy. 
Na školskou radu jsem se obrátila s prosbou       
o pomoc při rekonstrukci v současné době 
nevyhovující školní zahrady. Realizací přístavby 
školy, která byla dokončena v červnu 2010, jsme 
získali úžasný prostor pro školní družinu i výuku 
tělesné výchovy, veřejnost prostor pro zájmovou 
pohybovou činnost, pořádání besed, vzdělávacích 
akcí. Ztratili jsme funkční venkovní prostory pro 
hry, sport a relaxaci, které jsme v roce 2005 
vybudovali dík projektu Škola pro udržitelný 
život, do kterého se kromě školy – žáků a 
zaměstnanců – zapojili rodiče, veřejnost i 
zřizovatel a vzniklo tak dílo v hodnotě 148 700,- 
Kč, přičemž výše získaného grantu byla 50 000,- 
Kč. Jistě si vzpomínáte, že díky společnému úsilí 
se vyčistil a upravil prostor za zahradou školy. 
Vše časem potřebuje údržbu nebo investici. 
V současné době je školní zahrada plná zdraví 
ohrožujících nerovností terénu, v době deště se 
promění na jezerní plochu, v době květu trávy a 
jetele v pastvu pro včely. Celý prostor je 
nedostatečně vybavený pro hry a relaxaci a přitom 
by ho více než 80 dětí každodenně rádo využívalo. 
Přesto bych chtěla poděkovat pí. Formánkové, která 
nám již přes rok nezištně udržuje travnatou plochu 
i rodině Karbanových, která nám sponzorsky 
věnovala pro děti domeček a přenosné branky. Škola 
i rodiče cítí, že stav školní zahrady je žalostný. 
Problematikou se společně s ředitelkou zabývala 
školská rada, o čemž svědčí zápis ze dne 22.4.2013 
(viz. webové stránky školy a webové stránky 
školské rady). Proběhla konstruktivní diskuze, 
završená rozdělením úkolů. Následovalo jednání 
zástupců školské rady a ředitelky se zřizovatelem. 
 
Cíl rekonstrukce – bezpečný herní prostor pro 
každodenní využívání více než 80 dětmi.  
 
Proto je nezbytné:  

1. vyrovnání terénu – výmoly ohrožují zdraví 
dětí. Při dešti či sněžení jsou 2/3 zahrady 
několik dnů pod vodou, 

 
 

2. likvidace nebo rekonstrukce nestabilního 
altánu s uhnilými stojny, odstranění 
dřevěné průlezky s kreslící tabulí z důvodu 
nestability, výroba nových sedáků pod 
pergolou a na pískovišti, oprava přenosných 
dřevěných laviček atd.,   

3. vybavení zahrady herními prvky a prvky pro 
ekologickou výchovu, 

4. zajištění střechy tělocvičny proti 
sněhovými zábranami z důvodů bezpečné cesty 
rodičů a dětí do MŠ  v zimním období, 

5. vytvoření smysluplné projektové dokumentace 
rozvoje školní zahrady a okolního veřejného 
prostranství, dle které bude jednorázově 
nebo v etapách realizována rekonstrukce 
zahrady a okolí. 

 
Co prozatím udělala škola ve spolupráci se 
školskou radou: 
1. členové školské rady  informovali  zastupitele 

obce o potřebě obnovení školní zahrady, 
ředitelka školy jednala se starostou, 

2. zřizovateli byla předložena cenová nabídka 
s rozvahou na zajištění střechy tělocvičny 
před padajícím sněhem, zřizovateli byla 
předána kopie revizní zprávy o stavu školní 
zahrady, 

3. ředitelka navázala kontakt se zahradní 
architektkou Ing. Lenkou Hladíkovou z důvodu 
úpravy zahrady, rozmístění herních prvků i 
cenové kalkulace, možnost získání dotace pro 
environmentální vzdělávání, poradenství a 
osvětu – prioritní osa 7 z Operačního programu 
životního prostředí, 

4. objednali jsme kovovou vahadlovou houpačku pro 
4 děti, mini kolotoč – bude placeno z peněz MŠ 
a ŠD vybraných za školské služby od rodičů, 

5. zajistila renovaci přenosných malých laviček 
pro děti. 

6. zjistili jsme informace o výsadbě, údržbě a 
ceně vrbových chýší, 

7. rodiče nabídli svou pomoc, např. že by se přes 
prázdniny postarali o případně nově vysetý 
trávník na zarovnanou plochu a pomoc při 
rekonstrukčních pracích na školní zahradě – 
úprava dopadové plochy atd. 

 
Po projednání zřizovatel pomohl nebo přislíbil 
pomoci: 
1. odstranil nevhodnou průlezku a altán, 
2. přislíbil zajištění výměny prken, která jsou   
   umístěna v okolí pískoviště a pod pergolou a   
   slouží dětem k sezení, 
3. přislíbil zarovnání nerovnosti terénu a výsev   
   trávníku, 
4. přislíbil osazení střechy proti sněhovými    
   zábranami. 
 
Všichni vnímáme, že školní zahrada ovlivňuje první 
dojem, který si člověk vytváří o škole a jejím 
zřizovateli a že je nedílnou součástí, která 
slouží ke vzdělávání, sportu a relaxaci dětí a 
žáků. Je zřejmé, že rozsah a průběh obnovy zahrady 
stojí na financích. Jsem však přesvědčena, že jsou 
to dobře investované peníze. Jestliže si 
propočítáme náklady vložené na rekonstrukci 
zahrady a vydělíme je počtem dětí, lidí, kteří 
zahradu využívají a budou využívat i počtem 
využívaných dnů během roku, stávají se investice 
vložené do rekonstrukce zahrady mnohdy 
zanedbatelné v porovnání s jinými investicemi. 
 
 
 
 



Příklad 
naplňování osobnostně sociální výchovy 
 
K zamyšlení nad tématem POMOC nás vedla konkrétní 
situace ve třídě. 
Paní učitelka poprosila 2 druháky, aby jí 
připravili varhany. Žáci ochotně přinášeli nástroj 
do třídy a ve dveřích se jim jala spolužačka 
pomáhat. Nosiči dávali najevo svou nevoli 
s nevyžádanou pomocí. Argumentovali, že to 
zvládnou sami a že paní učitelka si vybrala je. 
Pomáhající se nedala odradit a snažila se je 
trumfnout tím, že paní učitelka ale také říká, že 
si mají pomáhat, takže ona má na to právo. 
Celá situace mě zvedla ze židle. Z ředitelny jsem 
vešla do třídy. Zbrzdila jsem všechny aktéry. 
Zeptala jsem se nosičů, jak se cítí. Naštvanost a 
zloba jim vyskočily z úst. Když jsem se zeptala 
pomocnice, vylily se jí slzy z očí. „Co myslíš, 
jaký pocit má doprovázet pomoc?“ Po chvilce 
špitla: „Radost.“ To už učitelka hudební výchovy 
vstupovala do třídy. Poděkovala jsem nosičům a 
pomáhající, že si vzájemně pomohli uvědomit si, že 
pomoc má přinášet radost všem zúčastněným. 
V duchu jsem jim děkovala ještě jednou, protože mi 
ukázali, čemu je vhodné postupně se věnovat. 
  
Začala jsem dotazníkem, kterého se zúčastnilo 17 
žáků. 
Žáci zaznamenávali pravdivost výroků. 
Jak to dopadlo? 
13 žáků ze 17 raději pomáhá, než o pomoc žádá. 
4 žáci raději pomoc přijímají, než sami pomáhají. 
10 žáků si uvědomilo, že má problém požádat 
druhého o pomoc. 
13 žáků uvedlo, že o pomoc zpravidla nežádají, ale 
většinou čekají, až jim někdo sám pomůže, 1 žák  
napsal půl napůl.   
O pomoc nejčastěji žádají maminku, tatínka, paní 
učitelku. 
Na požádání pomáhá 13 žáků (4 žáci uvedli, že 
většinou ano ale i ne) 
Pomáhá, když chce, i když ho o to nikdo nežádá    
9  žáků.  
Žáci nejčastěji pomáhají mamince, sourozenci, pak 
paní učitelce, tatínkovi, strýčkovi, babičce, 
spolužákovi. 
  
Pozvala jsem děti na koberec „mecháč“, který nás 
přenesl do Říše slov. Zamířili jsme nejprve k naší 
známé LÁSCE, která nám prozradila, že POMOC je 
její sousedka. „Máte štěstí, poznáte celou rodinu 
POMOCI, protože babička slaví narozeniny,“ 
prozradila nám LÁSKA. Ale to už na nás babička 
POMOC mávala, ať jdeme dovnitř. Způsobně jsme 
vešli a vmísili jsme se mezi babiččiny vnuky a 
vnučky. „S čím bych Vás mohla potěšit, milá 
vnoučata a milí žáci ze školičky z Rokytna?“ 
„Vyprávěj o tom, když jsi byla mladá,“ žadonila 
vnoučata. Babička se mladistvě usmála a kývla 
hlavou. Všichni jsme se pohodlně uvelebili a 
dychtivě přilepili oči na babiččina ústa. 
Dávno před lety, bylo to právě v den mých 
narozenin, jsem dostala krásné zelené šaty 
s růžovými puntíky. Když jsem si je oblékla, 
tatínek řekl: „To máme velkou holku, maminko. Je 
čas, aby vyrazila mezi lidi na zkušenou.“ Maminka 
mi dala pusu, tatínek mě objal a já šla. 
Měla jsem štěstí. Potkala jsem Kačenku. Pozvala mě 
k sobě. A začaly se dít věci. Maminka Kačenku 
chválila, že umyla nádobí nebo vynesla koš 
s odpadky. Tatínek si všiml, že se květinám lépe 
žije, když kolem nich Kačenka vytrhala plevel. 
 

 
 Kačenka zářila štěstím a má jasně zelená sukýnka 
s růžovými puntíky se vesele točila a nadouvala, 
když jsem radostí tančila.  
Kačenka mně splnila mé velké přání. Vzala mě do 
školy. 
Ale to se začaly dít divné věci. Nejlepší kamarádi 
Kačenky myli tabuli. Chytila houbu, že jim pomůže. 
Odmítli, že na to stačí sami. Kačenka v jídelně 
kamarádce prostřela stůl, ale ona z toho neměla 
radost, protože kamarád, s kterým chtěla také 
sedět, se ke stolku už nevešel. Kamarádovi 
nabídla, že mu spočítá úkol, ale on, že to chce 
zkusit sám. Kačence bylo do slziček a ani si 
nevšimla, že se má sukýnka změnila v proužkovanou 
a na halence se objevily čtverce, připomínající 
mříž. 
Pochopila jsem, že se do světa na zkušenou se mnou 
vydal i bratranec NÁTLAK a sestřenice NESVOBODA. 
Schovávali se za mě, chodili v mém stínu, proto 
nebyli vidět. Co si počít? Ale v tom vidím na 
chodbě školy LÁSKU, jak v míru diskutuje se 
ZÁVISTÍ. Hned si mě všimly.  
„Vím, co tě trápí,“ řekla LÁSKA. „Ty šaty 
s proužky a čtverci patřící NÁTLAKU a NESVOBODĚ“. 
„Ale jak mám získat ty své jarně zelené s růžovými 
puntíky?“ zeptala jsem se. „Jedině tak, že Kačence 
opravdu pomůžeš.“ „Ale jak?,“ špitla jsem. „Vždyť 
jsi POMOC, tak si pomoz,“ sykla závist. „Zeptej se 
NÁTLAKU a NESVOBODY,“ klidně odpověděla LÁSKA, 
kterou právě zdravil přicházející ROZUM. Tak jsem, 
posílena láskou, poprosila své příbuzné NÁTLAK a 
NESVOBODU o radu. Nejprve byli překvapeni, pak 
chvilku dělali drahoty, ale nakonec jsme všichni 
dali hlavy dohromady. Na co jsme přišli? 
Inu, kamarád ani kamarádka nemohli přijmout 
Kačenčinu pomoc, protože neviděli mne, POMOC, ale 
viděli a cítili pouze NÁTLAK a NESVOBODU.  
„A co se s tím dá dělat, babičko?“, ptala se 
vnučka. Prostě je třeba si počkat na ty, kteří 
jsou ochotni mě, POMOC, přijímat nebo si mě 
žádají. „A jak to bylo dál?“ netrpělivě naléhal 
vnouček. Já jsem získala opět své zeleno růžové 
šaty. „A co Kačenka?“ přerušil babičku někdo 
z rokytenských dětí. Co myslíte? Během života 
poznala, že její pocit odmítnutí a nedocenění 
vyplývá z toho, že někdy pomáhá více, než může 
druhý přijmout. Zjistila, že si přivolá RADOST, 
jestliže energie POMOCI a LÁSKY proudí oběma 
směry. 
„A babi, zlobila se Kačenka na naše příbuzné 
NÁTLAK a NESVOBODU?“ ptala se vnučka. Časem jim 
poděkovala. Vždyť i díky nim se jí podařilo 
rozpoznávat nás, členy rodiny POMOCI. „Já se už 
také těším do světa,“ radostně vykřikl vnouček. 
„Však se dočkáš,“ odpověděla babička. Pohladila ho 
po vlasech a políbila na čelo. 
V mžiku jsme byli opět ve třídě. Napětí se 
rozplynulo a kolem nás se uhostilo souznění. A já 
si uvědomila, že každé z dětí přichází na svět 
s určitými dary, další mu přichystá sám život a je 
jen na každém z nich, jak těchto darů využije a 
kam dojde. 
A protože život přeje připraveným, hned jsme si 
vyzkoušeli, jak pomoc přijmout, ale zároveň i jak 
ji odmítnout, aby to nebolelo. Věřte nebo ne, ale 
v tu chvíli se nám to dařilo. LÁSKA byla přítomná 
a proudila všude kolem nás i skrze nás. 
 
Dovolenou dle Vašich přání a snů přeje 
                 O.Brousilová a zaměstnanci školy. 
 
 
 
 



 
 
 
Vzpomínání…… 
 

Tak nám uplynul květen a ten májový se přírodě povedl. 
Začátek nic moc, po dlouhé zimě bez slunce, plno problémů. 
Ale pak to vzal hopem a po desátém už rozkvetlé šeříky a 
konvalinky a to se cení. Připomnělo mi to dávné mládí.  Jako 
děti školou (obecnou) povinné jsme na druhou květnovou 
neděli sháněli pro maminku kytice a onen šeřík různě barevný 
nemohl chybět. I konvalinek bylo občas pár, ale ty byly 
vzácnější. Po marketech a zahradních centrech nebylo tehdy 
ani vidu ani slechu. A úsměv maminky ( ne mámy) byl tím 
největším vděkem a odměnou za naší snahu o co nejlépe 
vyzdobený stůl květinami z našich zahrádek, lesů a luk . 
Škoda, že je to tak dávno v nenávratnu pryč a ten čas se          
se  svým kouzlem a něhou nikdy nevrátí, ani ho nenahradí 
drahé  orchideje z Kauflandu. Svátek matek pokládám            
za  nejkrásnější připomínku května. 
Byly však květnové události méně radostné. Konec druhé 
světové války a to tady u nás v Československu. Zde je 
namístě oprášit znalosti z historie a poskládat mozaiku 
události. 
Třeba i optat se svědků, pokud ještě žijí. (V  té době 
adolescenti dnes už v pokročilém stáří). Je k dostání i řada 
historické literatury a zamyslet se nad okolnostmi vzniku oné 
světové katastrofy. Velmi důležité je nezaměňovat příčiny 
s následky. V minulé i současné době dochází velmi často 
k úmyslným zkreslování a výkladům událostí, podle potřeb 
politiky. 
 
 

 
 
Rozsah ztrát byl obrovský a nabízí se otázka proč  až dosud 
není na toto pravdivě a objektivně odpovězeno. I dnes, tak 
dlouho poté, je řada dokumentů nedostupná a informace 
tendenčně zkreslené. Dokonce naopak, než před rokem XX 
1989. Tehdy jsem věřil, že přijdou roky pravdy. Bohužel 
nestalo  se tak. A těch ztroskotaných pokusů o nápravu věcí 
veřejných je víc než dost. 
Názory některých politiků a politických rychlodoktorů jsou  
pozoruhodné a zvláště těch, kteří tu nežili nebo nebyli ještě 
na světě. Ti tohle vědí nejvíc o poměrech, které tu vládly. 
Vrátím se ale ke konci války. Jen málo lidí ví, že při 
osvobozování Československa padlo více než 150 000 
rumunských vojáků. Ale maškarádě v Plzni je věnována 
pozornost nebývalá. A zase platily dohody o nás bez nás. 
Nedávno splatila Velká Británie poslední splátku válečné 
půjčky  Spojeným státům z druhé světové války. Zase ty 
peníze vždy až na prvním místě, spojenec, nepřítel – všechno 
jedno. Hlavně že byla zažehnána velká hospodářská krize 
v USA. Velkým mementem budiž více než 50 milionů padlých, 
mrtvých, zabitých a umučených jenom v Evropě. Za oběť 
holocaustu zemřelo, spíše bylo povražděno 5 milionů Židů.,  
25 milionů obyvatel SSSR. Dělejme proto všechno, co je 
v naších silách, aby se to již nikdy neopakovalo. Spíše si 
všímejme příčin, abychom se potom nemuseli divit 
následkům poté. 
 
 
                                                                        František   Zajíc 
 

 
 
působí (nejen) na Pardubicku již více než 20 let. Pomáháme lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi bez ohledu na rasu, původ 
a náboženské přesvědčení. Mnozí z vás Charitu znají, někteří charitní služby využívají a většina jistě potkala při Tříkrálové sbírce naše 
koledníky, kteří pravidelně začátkem roku procházejí také vaší obcí. Více o nabídce služeb, které poskytujeme, si můžete přečíst níže. 
Veškeré informace o nás pak naleznete na našich webových stránkách www.pardubice.charita.cz. 

 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE                                                                   KONTAKT: M. Vašková, tel: 775 296 830 

 
 ZDARMA zajišťuje komplexní odbornou ošetřovatelskou péči a rehabilitaci v domácím 

prostředí klientů (hrazeno zdravotními pojišťovnami na základě předpisu praktického lékaře). 
Služba je dostupná 24 hodin denně. 

 Péče je určena akutně a dlouhodobě chronicky nemocným, lidem po hospitalizaci z důvodu 
úrazu, operace, cévní mozkové příhody apod. a seniorům. 

 Kvalifikované zdravotní sestry provádí např. tyto úkony: aplikaci injekcí a inzulínu, převazy 
ran, měření krevního tlaku a pulsu, vyšetření krve glukometrem, prevenci a léčbu dekubitů 
a bércových vředů, rehabilitaci, infuzní terapii, ošetřování kolostomií, urostomií, tracheální 
kanyly, péči o močové cévky atd. 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE                                                                  KONTAKT: M. Vašková, tel: 775 296 830 

 
 Umožňuje strávit poslední dny a týdny života nemocného v domácím prostředí se svými blízkými.  
 Službu poskytujeme ZDARMA 24 hodin denně (hrazeno zdravotními pojišťovnami na základě předpisu praktického lékaře nebo 

lékaře specialisty). Základním předpokladem je ochota rodiny pečovat o nemocného. 
 Poskytujeme profesionální ošetřovatelskou péči (včetně aplikace léků tišících bolest) odborně srovnatelnou se zdravotní péčí 

v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních. Zajišťujeme psychologickou a duchovní podporu pro těžce nemocného i jeho 
rodinu.  

 Pomáháme při zajištění pietního odvozu těla, nabízíme konkrétní pomoc pozůstalým v případných problémech spojených s 
právními úkony a problémy v sociální oblasti. 

 
 

       Klub důchodců Rokytno 

http://www.pardubice.charita.cz/


CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA                                                            KONTAKT: I. Trnková 775 296 829 
 

 Nabízí pomoc seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným při zvládání 
péče o sebe a svou domácnost a podporuje jejich soběstačnost v domácím 
prostředí. 

 Poskytujeme komplexní služby: pomáháme při osobní hygieně, koupání a oblékání. 
Zajišťujeme podání léků a stravování (dovoz oběda, příprava a podání jídla, nákupy), 
pomoc při péči o domácnost (úklid, praní prádla). Doprovázíme uživatele k lékaři, na 
úřady, do společnosti. 

 Službu poskytujeme denně od 6:30 do 19:30 hodin (i o víkendech a svátcích). 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK                                                  KONTAKT: I. Trnková 775 296 829 
 

 Pacienti v domácí péči potřebují celou řadu přístrojů a zdravotních pomůcek. Protože ty jsou však většinou velmi drahé, 
umožňujeme na přechodnou dobu jejich zapůjčení.  

 Nabízíme: antidekubitní matrace, francouzské hole, chodítka, infuzní pumpy a stojany, kyslíkové koncentrátory, WC nástavce, 
polohovací postele, sedačky do vany, mechanické vozíky, toaletní židle atd. 

 Kompenzační pomůcky půjčujeme v Holicích od 6:30 do 15:00 hodin za úhradu určenou na revize, případné opravy a za 
amortizaci. 

OSOBNÍ ASISTENCE                                                    KONTAKT: J. Klimešová, tel: 466 335 026, 777 296 850 
 

 Pomáhá osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a seniorům zvládat běžné denní úkony, 
aby mohly žít podobným způsobem života jako jejich vrstevníci.   

 Osobní asistent navštěvuje uživatele služby doma nebo ho doprovází při cestách mimo jeho domácnost (do školy, 
zaměstnání, do společnosti).   

 Cílem služby, kterou poskytujeme denně od 6:30 do 19:30 je udržovat eventuelně zlepšovat soběstačnost 
a samostatnost uživatele služby, rozvíjet a podporovat jeho psychické a fyzické schopnosti, umožnit mu zapojení do 

sociálního a kulturního života a podpořit pečující osoby v další péči o uživatele. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY ČERVÁNKY V TŘEBOSICÍCH    KONTAKT: E. Janoušková, tel: 775 296 833, 733 161 617 
 

 Odlehčovací službu provozujeme v ambulantní, pobytové a terénní formě. Odlehčovací 
služba „odlehčuje“ rodinám nebo jiným lidem, kteří v domácím prostředí pečují o seniora, osobu 
se zdravotním postižením nebo o osobu s chronickým onemocněním, jenž potřebuje stálý 
dohled. 

 Ambulantní forma odlehčovacích služeb: uživatelům poskytuje celodenní péči v našem 
zařízení (v budově bývalé obecní školy) včetně stravy a běžné denní hygieny, nabízíme dopravu 
do a z Třebosic speciálně upravenými vozidly pro dopravu osob se zdravotním postižením. 
Službu zajišťujeme v pracovní dny od 7 do 18 hodin, je možné přijíždět i nepravidelně podle potřeb pečujících osob.       
Pro uživatele je také připraven rozmanitý program. 

 Pobytová odlehčovací služba: nabízí možnost krátkodobého pobytu – minimální délka 
jeden nocleh, maximální délka 3 měsíce – v rodinném prostředí (v budově bývalé fary), po 
celou dobu zajišťujeme komplexní péči, včetně péče zdravotní. V pracovních dnech se 
uživatelé mohou účastnit programu společně s uživateli ambulantní služby v sousední budově. 

 Terénní odlehčovací služba: je poskytována přímo v domácnostech uživatelů. Pokud si 
pečující osoba potřebuje cokoliv zařídit nebo si odpočinout od náročné péče, náš pracovník se 
po potřebnou dobu postará o uživatele služby v prostředí, na které je uživatel zvyklý. 

POMOC RODINÁM V NOUZI – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI   KONTAKT: B. Nováková, tel: 777 296 826 
 

 Pomáháme rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, kterou nemohou nebo nedokážou sami bez pomoci vyřešit. Pracujeme 
také s rodinami, kde hrozí odebrání dítěte z rodiny, nebo již k odebrání došlo. Rodinám poskytujeme např. odborné sociální 
poradenství, řešíme mezilidské vztahy, otázku péče a výchovy dětí, hospodaření s penězi, dluhy apod.  

 Smyslem služby je pomoci rodině dostat se z nepříznivé situace a naučit ji, jak se s problémy do budoucna vypořádat. 

 
Službu můžete podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777:  
Jednorázově ve tvaru: DMSmezeraPOMOCRODINAM,  
Roční podpora: DMSmezeraROKmezeraPOMOCRODINAM.  
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Pardubice obdrží 27 Kč.  
Při roční podpoře vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc.  
Více na www.darcovskasms.cz 

                                                                              DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC. 
 

http://www.darcovskasms.cz/


 
 
 
 
 
     Dne 22. 3. 2013 jsme odjeli          
na chatu Vejpálku do Dušnice           
v Krkonoších. Byl to víkend plný 
sluníčka a dobré nálady. Domnívám 
se,že všech dvacet dětí, ostatně        
i my dospěláci  jsme byli spokojení.     
V sobotu po obědě jsme jeli           
na jilemnické náměstí, kde bylo 
vzpomínkové odpoledne ke stému 
výročí od úmrtí Hanče a Vrbaty.    
Na náměstí byl pestrý program záchranářů z horské služby. Děti 
slaňovaly z jilemnické radnice, a hudba od hochů  ze skupiny 
Maxim Turbulenc nás i roztančila. Jedinou chybičku to mělo -
pořádně mrzlo. V neděli  dopoledne jsme šli na vycházku, ovšem 
cestou jsme potkali tak nádherný kopec, plný nádherného 
třpytivého sněhu, že jsme museli bobovat a sáňkovat. Sluníčko 
krásně svítilo a odměnou pro mě byly šťastné oči hasičských dětí. 
Tento víkend jsme si užili. Děkuji Mirce Trnkové,  Marcele 
Tučkové a Radce a Alešovi Lederovým za pomoc, které si vážím.    
     První rokytenskou hasičskou akcí, v tomto roce, byla 
,,Rokytenská míle". Jubilejní desátý ročník. Největší obavu jsme 
měli z počasí, které nás nezklamalo. Nebylo tak nádherně jako 
každý rok, ale ještě to šlo......  Pravdou je, že děti běžely jen tu 
naši míli, což mě mrzelo, ale takové bylo rozhodnutí většiny   
vedoucích mládeže. Vzhledem k tomu, že rokytenské děti 
každoročně obsazují čtvrté místo, v tento jubilejní ročník bylo 
medailí oceněno i ono. Nic naplat, naše děti byly páté...        
Děkuji všem,kteří se podíleli na přípravě těchto závodů. Opět 
bylo odvedeno kus dobré práce! 
    27.4.2013 - jsme s dětmi jeli na Výstavu hasičské techniky         
do Pardubic. Malé děti z přípravky ukázaly ukázku, jak trénují a 
hasily požár domečku,pomocí džberovky.  Opět zde byl připraven 
pestrý program. Odměnou pro nás byla zmrzlina v Kuněticích. 
    30.4.2013 -  jsme chtěli vzlétnout, nezadařilo se. Bylo 
bezvadné, že jsme se opět s našima hasičskýma dětma 
sešli,mimo jiné, i ostatní rokytenské čarodějnice sledovaly 
upálení té naší holky  v ohni. Velcí hasiči oheň hlídali, tudíž vše 
dopadlo, tak jak mělo. 
     Okresní kolo hry Plamen bylo rozděleno do Dřítče a Choltic. 
Ve  Dřítči  děti běžely štafetu CTIF a v Cholticích  pak štafetu 
dvojic a požární útok. Soutěže,,Moravanské hrátky"jsme se 
nezúčastnili, jelikož jsme se nesešli. 
    V květnu do naší obce přijela komise,která vyhodnocuje soutěž 
,,Vesnice roku 2013". Jelikož máme naše hasičské děti opravdu 
šikovné, předvedly opět jak trénují a jak hasí. Tímto všem moc 
děkuji! 
     A co nás ještě do konce školního roku čeká?  15.6.2013 
jedeme do Břehů u Přelouče na Festival přípravek. Další víkend 
máme tři v jednom -v pátek spíme na hřišti, v sobotu máme 
dětský den a   v neděli poslední závody ve Slepoticích a vyhlášení 
Ligy pardubického kraje. 
    Od 18.7.-21.7.2013 jedeme na prodloužený víkend, opět do RS 
Radost ve Světlé nad Sázavou - ,,Po roce zase zpátky,nikoliv však 
do pohádky..." 
    Ten čas opravdu strašně rychle letí.... Naše společné chvilky si 
užíváme naplno a vždy se těšíme-děti jsou dobrá parta. Opět 
musím poděkovat Karlovi Kučerovi, za vše co pro nás dělá! 
Samozřejmě upřímně děkuji všem, Vám všem, kteří jste mě 
oporou...  Jeden by toto vše nezvládl........          Vrbatová Petra st. 
 
 
 

 
 
 
 
 
          Sezona je zhruba v půlce, proto mi dovolte, 
abychom vás seznámili s děním ve sportovních 
týmech, které závodí  pod hlavičkou  SDH ROKYTNO.  
 

Doufáme, že v naší obci není třeba představovat 
královskou týmovou disciplínu požárního sportu, 
kterou je požární útok. Kdyby se přeci jen našel 
někdo, kdo absolutně neví o co jde,  tady je malá 
nápověda: 
Tým sedmi lidí se snaží v co nejrychlejším čase 

našroubovat koš na  savici, nalít vodu z kádě   do mašiny,   zapojit  
spojky hadic  do sebe,  a hlavně rychle běžet k  terčům (muži cca 
100 metrů, ženy cca 80) a být co nejpřesnější a nejrychlejší        
na sestřiku. Když se to nepovede do 20 vteřin,    tak je po 
nadějích na dobré umístění. Takže si dokážete představit, jaký je 
to fofr. Pokud se něco nepovede, například zapojit proudnici do 
hadice, vážně to hodně bolí...     Pokud si i po tomto (pravda 
hodně okleštěném) představení našeho sportu nedokážete 
představit, jak vše funguje, přijďte se podívat   na trénink nebo 
nás můžete rovnou přijet podpořit na některý ze závodů, který 
nás ještě čeká.   Že máme trénink poznáte celkem snadno  :-) naše 
mašina,  když je v zápřahu, je slyšet po celé vesnici :-), trénujeme 
u rybníku. 
 

Letos jsme složily 3 týmy soutěžící v kategorii dospělých.            
Za chlapy máme dva týmy a po dlouhé pauze se daly dokupy         
i ženy. 
 

Rokytno A 
to je stálice v Lize pardubického okresu, kde v minulém roce v 
konečném zúčtování obsadila krásné druhé místo. V letošním 
roce se zatím moc nedaří, ale věříme, že hvězdná chvíle našeho 
elitního týmu ještě příjde a chlapi se v tabulce vyšplhají na vyšší 
příčky, k dnešnímu dni jim náleží 8. místo.   
 

Rokytno B 
tento tým slouží hlavně k „vychování“ mladých nadějí                  
do budoucna. V tomto týmu nejde ani tak o vítězení v závodech, 
ale o nabírání zkušeností. Vždyť většina z týmu se zatím                  
s požárním sportem vůbec nesetkala, nebo jsou to mladí kluci 
„draftovaní“ přímo z kategorie dětí. Kluci zatím absolvovali           
3 závody. Za zmínku stojí hlavně ten z Rohovládové Bělé, kdy 
obsadili krásné 8. místo s časem 21,43.  
 

Rokytno ženy 
znovu obnovený tým, který z původní sestavy čítá pouze tři 
kusy:-) . Zatím jim v Lize pardubického okresu náleží 3. místo. 
Mají ambice toto umístění udržet až do konce sezony, ale 
poperou se o to, aby na tom byly ještě lépe i když bodová 
propast na první dva týmy je veliká. 
 

Více informací o tom, kde budou probíhat ligové závody, můžete 
najít na www.lpo.estranky.cz. 
 

Závěrem bychom vás v dostatečném předstihu chtěli pozvat       
na poslední kolo Ligy pardubického okresu, které se uskuteční     
v naší obci u rybníku  5.10. 2013. Dost možná, že zrovna zde 
budeme bojovat o stupně vítězů v konečném pořadí ligy a 
budeme potřebovat vaši podporu! 
 
 

                             Za sportovní týmy dospělých z SDH Rokytno  
                                                              Michaela Trnková 
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Mladí 
   hasiči 

Požární sport 

http://www.lpo.estranky.cz/

