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červen 2014 
 

 
Kulturní komise obce Rokytno vás zve na 

 

           „PIRÁTSKÝ“  DĚTSKÝ DEN 
 
 
 
 

který se koná 

 
 
 
 

 v sobotu   21.6.2014  od 14 hodin 

 
 
 
 

    na hřišti   za  Obecním úřadem  v  Rokytně 
   

Ve 14 hodin  vystoupí šermířské divadlo BENEDIKT.   
 

Po vystoupení budou následovat soutěže pro  děti  
i pro dospělé. 
Vozit děti kočárem s koňmi bude paní Kořínková. 
Volné chvíle vyplní skákací hrad. 

 

Občerstvení zajištěno. 
 

Přijďte, těšíme se na Vás. 
 

 
Jana Zajícová 

 
 
 
 
 
 
 
 
Za kulturu mám jen krátký, ale o to radostnější 
příspěvek. Podařilo se nám získat dotaci na dětské 
hřiště, a tak k novému multifunkčnímu hřišti se 
nám rozroste i to dětské. Věřím, že se celý areál 
bude po dokončení hojně využívat, děti i dospěláci 
si tam najdou svou zábavu. Trochu to kazí 
informace, že nám tam běhají psi a znečišťují 
trávu, kde si hrají děti. Jsou tam daná 
upozornění, aby tam psi nepobíhali. Já se moc 
přimlouvám o dodržovaní zákazu, vždyť jsou jiná 
místa na jejich venčení. Byla bych ráda, aby      
v celém prostoru vzniklo centrum, kde bude živo a 
čisto...                          Jana Zajícová 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

FC DIKO Rokytno  pořádá  
 

9. ročník turnaje v  malé kopané 
ROKYTNO CUP 2014 

 
 

v sobotu 12. července 2014 od 8 hodin. 

 

  Turnaj na dvou travnatých plochách v obci Rokytno 
 

Prezentace 12. 7. v 7.30 na hřišti.  Max. počet týmů je 16. 
Přihláška + startovné  osobně v Restauraci u Pitrů 
v Rokytně.   
Veškeré info na tel 721193232 nebo 607026251. 
Startovné 800 Kč.  V ceně občerstvení pro tým. 
První tři týmy obdrží poháry a ceny a také nejlepší 
střelec a nejlepší brankář.  

Dětské hřiště 
 



 
 

Usnesení obecního zastupitelstva 
obce Rokytno č. 2/2014 ze  dne 23.4.2014 

 
 

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

2,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
 „Rozpočtovou změnu č. 2/2014 k  23.4 . 2014“  
  Příjmy celkem:         749.140,- Kč  
  Výdaje celkem:       2.120.140,- Kč    
  Saldo hospodaření -  1.371.000,-  Kč      
Financování–zapojení přebytku– 1.371.000,- Kč    
 

3,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje účetní      
závěrku obce Rokytno sestavenou k 31.12.2013 
dle protokolu o schvalování účetní závěrky za 
rok  2013, který je přílohou tohoto usnesení.   
      

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje závěrečný 
účet obce sestavený k 31. 12. 2013 a 
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením 
obce bez výhrad. 
  

5,  Obecní zastupitelstvo  neschvaluje prodej   
pozemku  parc.čísla 1123/220 o výměře 530 m2       
v k.ú.Rokytno dle geometrického plánu  
č.578-39/2013 panu MK za cenu 35,- Kč/m2. 
Žádost splňuje podmínky §39zákona 128/2000Sb.v pl.zn. 

OZ doporučuje vypracování nového GP, kde 
vznikne prostor pro optický kabel pana ing.B. 
 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje dělení   
pozemku  číslo 36/24 v k.ú. Bohumileč pro  
budoucí prodej panu DK.   
Cena byla stanovena 100 Kč/m2. 
  

7,Obecní zastupitelstvo volí jako přísedícího 
Okresního soudu v Pardubicích pro volební 
období 2014 – 2018  pana Ladislava Kašpara    
 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření   
„Budoucí smlouvy o zřízením věcného   břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-
012064/1 na pozemek parcelního čísla 222/7  
v k.ú. Bohumileč pro společnost ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV -
Podmokly, Teplická 874/8, IČ:24729035. 
 

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření    
„Budoucí smlouvy  o zřízení věcného   břemene  
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-  
2005209/VB/03  na pozemek parcelního   čísla     
1215/1, 1455/2, 1455/3, 1215(ZE), 1221/1 vše   
k.ú.Rokytno pro společnost ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická  
874/8, IČ:24729035. 
 

10, Obecní zastupitelstvo deleguje na řádnou    
valnou hromadu společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s. se sídlem 
Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, 
PSČ 530 02 Pardubice,IČ 60108631 konanou dne 
15.5.2014 starostu obce Rokytno pana Josefa 
Kubizňáka.   
V  případě  nepřítomnosti  starosty bude obec 
zastupovat  na  valné  hromadě  výše  uvedené  
společnosti místostarosta pan Jiří Trnka. 

 
 

11, Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí se   
Záměrem podání žádosti o příspěvek 
Ministerstva životního prostředí z Programu 

snížení prašnosti obcí (multifunkční 
automobil náhrada za MULTICAR 25) 
 

12, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
přípravu na zhotovení povrchu Multifunkčního  
hřiště. 
 

13, Obecní zastupitelstvo schvaluje ukončení   
smlouvy o aktualizaci a správě digitálních   
mapových podkladů města Sezemice a obcí. 
 

14, Obecní zastupitelstvo schvaluje povolení 
o zřízení vjezdu p.ing M na p.č. 34/17 v k.ú.   
Bohumileč. 
 

15. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zápisy ze schůze kontrolního výboru ze dne 
13.2.2014 a  27.3.2014 
 

16. Obecní zastupitelstvo schvaluje zahájení   
projektování chodníku v Bohumilči, u nové   
výstavby  - směr na Dražkov. 
 
 
 

   
 
 
                         

  
Upozorňujeme všechny občany Rokytna, 

               že musí do 30. června 2014 
        zaplatit poplatky za stočné ( odpadní vody). 
          (kdo má více splátek má mít zaplacenu polovinu) 

       Stočné pro rok 2014 je 630 Kč na občana a  rok.  
 

       Složenky neposíláme a 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             
 

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.  
 

 
 
 
 

S potěšením můžeme oznámit, že jsme jako Svazek 
obcí Rokytno-Chvojenec  obdrželi  další   část 
dotace  na „Intenzifikace ČOV“ a tak zase můžeme  
pokročit dále. 
       Na čistírně se začne pracovat v červnu a 
práce budou pokračovat i v červenci.   Z tohoto  
důvodu  prosíme  o  omezení   používání 
propojovací  komunikace  u  „Vyschlého rybníka“. 
 

 
 
 
 
Po vyřízení všech nutných formalit a nabytí 
právní moci Územního rozhodnutí jsme 9.6.2014 
požádali na Mag. města Pardubic- odbor dopravy  
o Stavební povolení na výstavbu chodníků Rokytno 
II. etapa , což je od Kašparových k zastávce     
u lesa. Pokud vše půjde hladce , tak by Stavební 
povolení mohlo být v měsíci září. 

 

O  čem se jednalo 

 

Chodníky  k lesu 

 

Poplatek za stočné   
(kanalizace) 

 

Tlaková kanalizace 



 
 
 
Připomínáme majitelům psů, že platí zákaz 
vstupu psů na dětské hřiště (je v provozním 
řádu dětského hřiště).   
Z hygienických důvodů byl zákaz vstupu psů 
rozšířen i na travnaté a nové multifunkční 
hřiště.  
Prosíme proto všechny majitele psů            
o dodržování těchto pravidel a upozorňujeme 
majitele volně pobíhajících psů, že jsou za 
ně plně zodpovědni. Za to, že pes majiteli 
uteče, nemůže pes, ale majitel.  
 

Zároveň žádáme majitele psů, aby si po svých 
miláčcích uklízeli. Odpadkové koše se sáčky 
jsou po obci rozmístěny. 
 
 

 

 

 
 
Zastupitelstvo Obce Rokytno schválilo v letošním 
roce výstavbu nového multifunkčního hřiště. Hřiště 
je již téměř hotovo. Na hřišti se budou moci 
provozovat tyto sporty : tenis, nohejbal, 
volejbal, florbal, malá kopaná. Na zasedání 
zastupitelstva 18.6. budou schválena pravidla 
půjčování , protože se hřiště  bude zamykat. 
Více informaci se dozvíte po schválení 
zastupitelstvem ve vývěskách obce a na 
internetových stránkách www.rokytno.eu 

  

 

 

 

 

 

 

 
  DĚKUJEME  MYSLIVECKÉMU  SDRUŽENÍ  SMRČINY 
ROKYTNO ZA SPONZOROVÁNÍ ČARODĚJNIC PRO DĚTI 
V BOHUMILČI.               Michaela Buldrová 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
V sobotu 14.6. proběhl tradiční nohejbalový turnaj 
Krocan Cup, který pořádá hokejový klub Hc Rokytno. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 7 týmů. 
Hrálo se na nově zrekonstruovaném hřišti jehož 
povrch všichni hráči chválili. Na 1.místě se 
umístil Lukáš Paďour, Zdeněk Marek a Lukáš 
Lakomčík čímž se jim podařilo obhájit loňské 
vítězství a znovu putovní pohár odvést do 
Pardubic. Na 2.místě se umístil Rokytenský tým ve 
složení Roman Izák ml. Roman Izák st. a Václav 
Kropáček. A na 3. místě se umístil Radim Mareš, 
Tomáš Fous a Jan Foldyna. Dále bych chtěl 
poděkovat všem, co se organizačně podíleli       

na tomto turnaji a budeme se těšit na další ročník. 
                                           Václav Leder 

 
 

 
 
 
 
Červen je více než půl století označován měsícem 
myslivosti a ochrany přírody. A určitě právem.     
V červnu se v přírodě a v našich honitbách 
vyskytuje mnoho mláďat a to nejen myslivecky 
obhospodařovaných druhů, ale také ostatních volně 
žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, mladé 
zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata 
většiny našich pěvců. Proto v tomto měsíci bychom 
měli být vůči přírodě a všem živočichům více 
ohleduplní a přispět tak k zachování všech a 
zvláště pak ohrožených druhů. 
Naše myslivecké sdružení nechce plně využívat 
oporu v zákoně č.449/01 Sb. tím, že by spolu se 
státním orgánem správy myslivosti a obecním úřadem 
nařídilo v tomto období zákaz vstupu do honitby 
nebo jejich částí. Apelujeme raději při osobním 
styku nebo prostřednictvím těchto místních novin 
na veřejnost, aby při procházkách honitbou se 
svými pejsky nepouštěli „na volno" své miláčky    
do míst, kde zvěř se vyskytuje nebo hnízdí.       
K procházkám či venčení by měli využívat pouze 
veřejné cesty a místa kde zvěř nebude rušena.     
To se týká i projížděk na koních, cykloturistů, 
motorkářů, či osob, které se běžně pohybují       
v honitbě pro své zdraví. 
     Členové našeho mysliveckého sdružení         
v současné době, době sečení pícnin,  věnují mimo 
jiné mnoho času vyhánění zvěře ze sklízených 
ploch, neboť právě tam vznikají při kosení         
na zvěři velké škody. V tomto období se zaměřujeme 
i na odchov divokých kachen a jejich vypuštění     
na vodní plochy. 
     Posláním myslivců je na prvním místě chov a 
ochrana zvěře a lov je skutečně na tom posledním 
místě. Cílem našeho snažení je, aby zvěř jsme 
udrželi v přiměřených stavech v přidělené honitbě. 
Odlov se provádí podle schváleného plánu           
v případě, že v honitbě zůstanou zachovány       
po lovecké sezoně pro další období tzv. normované 
stavy. 

Proto jsme např. v minulém roce, který nebyl 
příznivý pro drobnou zvěř, zrušili hlavní hon     
na zajíce a další hony na bažanta. Na druhou 
stranu vyšší stavy nad normu mohou být příčinou  
nadměrných škod na zemědělských kulturách či 
lesních porostech. 
     Připomenutím části našich aktivit a cílů 
myslivosti věřím, že najdeme i mezi nemysliveckou 
veřejností spoluobčany, kteří nás pochopí a v naší 
činnosti podpoří. 
 

                            ing.Ivo Minařík 
            myslivecký hospodář MS Smrčiny Rokytno 
 
 

 
 
INZERCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

     

 
 

Měsíc myslivosti 

 

Multifunkční hřiště 

 

Krocan cup 

 

Majitelům psů 

 

Poděkování 



 

 

 

 

 

 

                        

                                           Střípky z naší školy 

 
Projekt Regenerace zahrady MŠ Rokytno 
Jak jsme Vás již informovali, zapojili jsme se do Operačního programu Životní prostředí – osy 7. Ke konci 
roku 2013 jsme na Ministerstvo životního prostředí zaslali zpracovaný projekt. Na konci května jsme se 
dozvěděli, že náš projekt Regenerace zahrady MŠ Rokytno bude podpořen. 85% finančních prostředků získáme od 
EU, 5% od státu a 10% od zřizovatele. 
O naplňování projektu Vás budeme průběžně informovat. Těšíme se na spolupráci s partnery, kteří náš projekt 
aktivně podporují. 
 

Projekt Papír za papír 
Děkujeme všem, kteří jste se aktivně do našeho projektu zapojili. Již se nám podařilo naplnit 4 kontejnery. 
Prozatím máme přičtené kredity za 3 kontejnery – 994 kreditů. Rozhodli jsme se, že dětem z MŠ a žákům ZŠ 
koupíme výkresové papíry A3.  Jeden balík získáme za 350 kreditů. Obsahuje 250 ks výkresových papírů. 
Předpokládáme, že každému dítěti z MŠ i ZŠ zakoupíme 20 výkresových papírů, v ZŠ to pokryje polovinu 
požadovaných čtvrtek A3 spotřebovaných v hodinách Výtvarné výchovy v průběhu jednoho školního roku. 
 
 

Dopravní výchova v praxi 
Žáci 2.až 5. ročníku si mohli prověřit své znalosti z dopravní výchovy v praxi. Ve středu 21.května po 
svačině žáci 2.a 3. ročníku nasedli na kola. Společně s nimi i chlapský doprovod – p. učitel Neuhöfer, 
p.Trojan, p. Vrbata. Plní zážitků se vrátili do školy právě k obědu. Následují den čekala ještě delší trasa 
peloton složený z žáků 4.a 5. ročníku. Na jejich bezpečnost dohlíželi – p. učitel Neuhöfer, pí. učitelka 
Ehlová, pí. Votkeová. 
Jízda na kole ve skupině byla natrénována a tak nic nebránilo tomu, aby žáci 4.a 5. ročníku využili kola 
k přepravě z Rokytna do Spojila, kde je čekal výchovně vzdělávací program. 
 

 

Na kolech do Spojila 
V úterý 27.5.2014 jsme jeli na kolech do Spojila na statek Apolenka. Vyjeli jsme o půl osmé a přijeli jsme 
ve tři čtvrtě na devět. První skupinu vedl pan Ehl a končila ji paní Horynová. Ve druhé skupině byly holky a 
vedla ji paní Dráža a končila paní Ehlová. Projeli jsem Drahošem, Dolními Ředicemi, Chotčí a Sezemicemi. Pak 
jsme pokračovali po cyklistické stezce. 
Když jsme přijeli, uvítala nás paní, která nás prováděla. Bylo to pěkné. Spousta zvířat – psi, koně, kočky, 
lamy, kozy, dokonce i velbloud. 
Pak jsme měli program o stromech. V lese jsme si zahráli hru. Zavázali nám oči a my jsme chodili u provazu, 
kterého jsme se drželi a hmatali v pytlích. Byly tam lískové ořechy, bukvice, šišky, žaludy. Potom nás vzali 
do sadu a my jsme nosili kartičky s plody ke stromům. Po svačině jsme se vydali hledat poklad. Našli jsme 
dva. Jeden tam zůstal ještě po minulé třídě. Pomalu, ale jistě začalo pršet. Šli jsme se schovat do jídelny, 
kde jsme poznávali stromy. Pak jsme šli do stájí. Doteď jsem nevěděla, že velbloudi jedí banány ani jsem 
žádného neviděla naživo. Měli tam i čerstvě narozená prasátka, bylo jich třináct. 
Na cestě zpátky jsme jeli přes řeku Loučná a přes Labe do Kunětic na zmrzlinu. Paní učitelce se to moc 
nelíbilo, protože nechtěla zmoknout. Dojeli jsme šťastně bez deště, nikomu se nic nestalo. Byl to moc hezký 
zážitek. 
                                                                         Tereza Adamcová a Zuzana Hubačová 

Expedice na Vysoké Chvojno 
Na čtvrtek 22. května se prvňáčci velmi těšili. Čekala je celodenní expedice na Vysoké Chvojno.  
Ráno byl před školou připraven tranzit s řidičem panem starostou a bílé autíčko řidičky P. Tomáškové. Při 
vstupu do parku obdržel každý člen expedice „Deník z expedice Vysoké Chvojno“. A dobrodružné bádání mohlo 
začít.  
Žáci byli rozděleni do třech expertních skupin. Nejprve se vydali po cestě vyznačené barevnými fáborky a 
hledali indicie, aby je posléze vyhodnotili a přišli na to kdo nebo co bude objektem jejich bádání. V altánu 
si badatelé vyznačili v textu deníku část informací, které budou předávat ostatním. Vyplněním testu a jeho 
následnou kontrolou zjistili, jak naslouchali ostatním badatelům.  
Při vědecké práci nám značně vyhládlo, proto byla nutná svačinová přestávka s překvapením v podobě nanuků. 
Přemístili jsme se k oboře. Cestou jsme se pokoušeli rozpoznávat sýkoru a kosa podle zpěvu a pojmenovávat 
známé rostliny.  
U obory čekal skupiny další úkol. Postupně se seznámit s obyvateli obory. Badatelé měli z písmen složit 
názvy tří zvířat a vepsat je do deníku. Následně sestavovali puzzle obrázky zvířat, která lze vidět v oboře.  
Nevíme, jak se zvířata dozvěděla, že jsme za nimi přišli, ale nejprve si nás zvědavě prohlížel mladý daněk. 
Pak přiběhla skupina muflonů, kterou následovaly muflonky s muflončaty. Na  konec se nám ukázali daněly 
s daňčaty a daňci. Skryté zůstalo pouze stádo jelenů. Vyzkoušeli jsme si hod do dálky tvrdým pečivem, díky 
kterému se zvířata dostala k pamlskům.  
Pak se skupiny vrátily ke svým deníkům a přiřazovaly správné informace k začátku tvrzení – př. Toulce 
myslivci říkají a) kopytům, b) rohům, c) uším. Nebo např. Stádo vede a) muflon, b) mladá muflonka, c) stará 
muflonka (do ouška zveřejňujeme správné odpovědi – b, c). 



Členové expedice museli prokázat, že do svého bádání dokáží prakticky začlenit i nabyté poznatky 
z matematiky. Řešili rébusy a slovní úlohu, doplňovali tabulku, vše na téma jelen, daněk, muflon.  
Skupiny získaly informaci, že jelen dokáže v nebezpečí překonat překážku skokem dlouhým až 11metrů a může 
běžet rychlostí až 60km za hodinu. Všichni se chtěli porovnat s jelenem. Do tabulky zaznamenávali svoje 
skoky i skoky spolužáků a výsledky člunkového běhu, který trval 1 minutu. Zjišťovali, kdo uběhl nejvíce 
metrů z chlapců a z dívek. Čas byl k nám neúprosný, proto jsme se museli vrátit zpět do školy. Následující 
dny jsme dokončili záznamy do deníku. Pracovali jsme s informacemi o daňkovi. Rozhodovali o pravdivosti, 
nepravdivosti tvrzení. Každý sestavil pro ostatní členy expedice hádanku o jednom zvířeti, které žije 
v oboře. V závěru deníku nechyběly obrázky z expedice a podpisy všech jejich členů. 
Zveřejňujeme sestavené hádanky: 
Áďa Smrčka: Mám parohy jako lopatky. Moje tělo měří až 175cm. Dožiju se až 20 let. Jsem silný. Jsem větší 
než samice. Mé mládě se jmenuje daňče. 
Jony Matuška: Naše nejstarší samice má bílou hlavu a vede stádo. Jestliže je stádo v nebezpečí, upozorní ho 
zvláštním písknutím. Říji máme od října do listopadu. 
Linda Kadavá: Umím přeskočit až 11m. Jsem také dobrý plavec. Mou rodinu ještě tvoří kolouch a laň. 
Zuzanka Karlíková: Jsem vlastně divoká ovce. Mám rád tvrdou zeminu. Mým zakrouceným rohům se říká toulce.  
 

Prvňáci v průběhu 3. čtvrtletí 3x v knihovně v Býšti 
První návštěva měla za cíl seznámit se s prostory knihovny a získat informace, jak vzniká kniha. Při druhé 
návštěvě prvňáci skládali zkoušku čtenáře. Na závěr v pátek 13.6. byl každý z nich přítomnou královskou 
rodinou pasován na čtenáře. Odnášeli si i dárek v podobě knížky. Tímto děkuji pí. knihovnici Vendulce 
Valečkové za přijetí a příjemnou atmosféru. Těšíme se na další spolupráci. 
 

Poznáváme rostliny a živočichy 
V našem Školním vzdělávacím programu máme zařazeno poznávání rostlin a živočichů. Vědomosti žáci elipsovitě 
rozšiřují. Od 1. ročníku se žáci v rámci výuky Člověk a svět seznamují s 20 rostlinami a 20 zvířaty. Ve 3. 
ročníku by měli žáci prokázat znalost 25 rostlin a 25 živočichů, ve 4. ročníku po 50 rostlinách a 
živočiších, v 5. ročníku po 75 rostlinách a živočiších. V okresním kole poznávání rostlin a živočichů naší 
školu zastupovali Venda Hubač, Anička Tučková, Terezka Formánková, Amálka Hrušková, Vája Trojanová a Bára 
Kollárová. 
V Pardubicích se nejlépe dařilo Aničce Tučkové z 3. ročníku, která se umístila na 6.-12. místě ze 74 
soutěžících. Od vítěze ji dělil pouze 1 bod. Z 5. ročníku 53 žáků změřilo své vědomosti. Vája Trojanová a 
Amálka Hrušková získaly shodně 59,5 bodů, čímž se umístily na 15.-16. místě. Bára Kollárová s 58 body 
obsadila 19. místo. 
 

Vystoupení pro veřejnost, prezentace zájmových kroužků 
Ve středu 4.června mohli se všichni zájemci potěšit vystoupením žáků, kteří navštěvovali kroužek zobcové 
flétny nebo kroužek taneční. Příjemné odpoledne zahájili příjemným vystoupením nejmladší flétnisté, které 
vede pí. učitelka Reinberková. Roztleskali nás tanečníci z 2.až 5. ročníku. Jako obvykle jsme se obdivovali 
výběru i provedení skladeb flétnistů pod vedením pí. učitelky Ďoubalíkové. Zažili jsme i chvilky nostalgie. 
Vždyť některý žákům 5. ročníku se pí. učitelka věnovala již od mateřské školy a my jsme měli možnost 
sledovat jejich vývoj. Z důvodu pracovní vytíženosti u nás pí. Veronika Ďoubalíková končí. Štafetu po ní 
převezme pí. Lenka Antošová, s kterou jsme se mohli na vystoupení seznámit. 
 

Poděkování vedoucím zájmových kroužků 
Velice si vážím a touto cestou děkuji všem, kteří v průběhu školního roku vedli zájmový kroužek – pí. 
učitelce Miladě Reinberkové - kroužek zobcové flétny, paní učitelce Miladě Blechové - kroužek anglického 
jazyka, paní Jaroslavě Kolínové - kroužek pohybové průpravy, paní Evě Mašínové - kroužek arteterapie, paní 
Veronice Ďoubalíkové - kroužek zobcové flétny, slečně Janě Brousilové - výtvarný kroužek, slečně Vendule 
Ehlové – taneční kroužek, paní Martině Ehlové – za práci dyslektické asistentky, panu Zdeňku Neuhöferovi – 
kroužek sportovních aktivit a kroužek výpočetní techniky, panu Ladislavu Kašparovi – kroužek stolního 
tenisu. 
Touto cestou chci poděkovat i člence školské rady pí. Ivě Formánkové, která bez nároku na honorář pečuje o 
travnatou plochu školní zahrady. Pracovníci obce začišťují křovinořezem plochy na špatně přístupných 
místech. 
Vážíme si i Vás všech nejmenovaných, kteří se společně s námi podílíte na organizaci nebo realizaci školních 
i mimoškolních akcí. 
 

Střípky z mateřské školy 
 

                               Duben u Berušek 
Začátek měsíce dubna byl spojený s pěveckou přehlídkou Perníkový slavík. Děti 
si vyzkoušely, jaké to je, zpívat před ostatními. Některé Berušky a Motýlci 
si vyzkoušeli sólový zpěv před celou školkou. Zahrála nám i chlapecká skupina 
„Džes“. Odměnou byl každému slavík z perníku od našich pí. kuchařek. 
V týdnu před Velikonocemi proběhlo Velikonoční tvoření. Rodiče spolu s dětmi 
tvořili výrobky z různých materiálů s jarní a velikonoční tématikou. 
Díky p. Drtinové měly děti možnost seznámit s keramickou hlínou. Zkoušely 
modelovat, válečkem vytvořit placku, vykrajovátky vyříznout různé tvary, 
zdobit šlikrem a kousky hlíny. Po vypálení si vyzkoušely práci s glazurami. 
Konec měsíce dubna tradičně patřil sletu čarodějů, čarodějnic a jiných 
čarodějných bytostí. Děti tančily v maskách, prolétly se na koštěti, 
přeskakovaly čarodějnický oheň.    

                                                                                        Bc. Alice Trojanová 
Květen u Motýlků 
Děti z obou tříd tráví hodně času při společných aktivitách. Programy ekocentra Paleta jsou určené zejména 
pro předškoláky, ale u nás se jich vždy zúčastňují i starší děti ze třídy Berušek. Program Smyslové vnímání 



nabídl dětem možnost formou her si prověřit čich, chuť, sluch, hmat i zrak. Mohly si vyzkoušet, jak se cítí 
nevidomí. Na závěr si každý vytvořil pestrou paletku z kousků přírodnin.  
Další zajímavý program byl zaměřený na vodu. Ondra dokázal ostatním vysvětlit, co je koloběh vody v přírodě. 
Při různých hrách si děti vyzkoušely, jak vznikají mraky a déšť, ale také jak je rybám ve znečištěné vodě. 
Na konci měsíce nás tradičně potěšilo divadelní představení. 
Prázdniny se blíží, ale před námi je ještě mnoho zajímavých akcí. Nejvíc se děti vždy těší na školní výlet. 
Z dalších akcí to je keramické tvoření dětí s rodiči, Školička kouzel, prezentace flétnistů, vystoupení pro 
rodiče a rozloučení s předškoláky, společné fotografování a sportovní olympiáda. 
                                                                              Milada Reinberková 

Střípky ze školní družiny 
Výlet do Pardubic 
V březnu se uskutečnil výlet prvňáčků do Pardubic. Děti měly možnost prohlédnout si stálé expozice 
pardubického zámku. Navštívily výstavu Příroda Polabí. Nejvíce je však zaujala výstava hraček, kde si děti 
mohly prohlédnout stavebnice a hračky, s kterými si hráli jejich maminky a tatínkové, ale i hračky mnohem 
starší. Celou výstavou děti provázela velmi milá paní průvodkyně, která ochotně zodpověděla na všechny 
zvídavé otázky. Na závěr si s dětmi zahrála loutkové divadlo. Výlet byl pro všechny krásným zážitkem. 
 

Karneval ve ŠD 
K největším zážitkům jarního období ve ŠD byl také Karneval v maskách. Děti se těšily celý den, až konečně 
přijde ta chvíle a budou si moci obléknout své masky a vypukne karnevalové veselí. Akce začala promenádou v 
maskách, následovala diskotéka a soutěže. Pro všechny účastníky byla připravena sladká odměna. Na závěr se 
losovala tombola a nechybělo ani vyhlášení nejkrásnější masky, což bylo opravdu moc těžké, protože všem to v 
kostýmech opravdu moc slušelo. 
 

Čarodějnický rej 
I ve ŠD závěr měsíce dubna patřil Čarodějnicím. Malí čarodějové a čarodějnice se na kouzelnické odpoledne 
řádně připravili. Na žádné tváři nechyběl pavouk či pavučina, bradavice na nose, na rukou kouzelnické 
prsteny či krvavé skvrny namalované barvami na obličej. A řádění mohlo začít. Soutěžilo se v různých 
disciplínách, jako např. hod koštětem na cíl, prověřovala se i zdatnost malých čarodějů, kteří museli 
absolvovat i překážkovou dráhu. Nejvíce však děti zaujalo míchání čarodějných lektvarů, kde mohly pomocí 
potravinářských barviv, kamínků, kytiček, trávy... , zkrátka všeho co je napadlo, vyrobit kouzelný nápoj. 
Díky krásnému počasí celá akce proběhla na školní zahradě a všichni jsme tak strávili krásné odpoledne. 

                        Bc. Marcela Žaloudková 

Přednáška výživové poradkyně 
Ve čtvrtek 29.5. se uskutečnila v ZŠ přednáška výživové poradkyně Mgr. Marty Hubačové. Dotkla se témat: 
účinky potravin na zdraví člověka, kvalita potravin v obchodní síti - rady a tipy při nákupu potravin, 
zdravé vaření pro celou rodinu, úprava jídelníčku a celkového životního stylu při nadváze a obezitě, 
stravovací návyky dětí.  Útržky z přednášky: Vzhled těla a celkovou spokojenost u každého ovlivňuje jídlo, 
pohyb a psychický stav, vše jednou třetinou. Sacharidy upřednostňovat dopoledne a bílkoviny odpoledne. Cukr 
způsobuje překyselení organizmu.  Na mykózách má podíl vysoká hladina cukrů – doporučuje se omezit bílou 
mouku. Hladina cholesterolu se zvyšuje i stresem. Přípravky s glutamáty nevhodné pro děti – tělo je nedokáže 
zpracovat, dostávají se s krví i do mozku. V navazující besedě pí. Hubačová trpělivě, srozumitelně 
odpovídala na dotazy přítomných. Z našeho setkání vyplynulo, že základem zdravé stravy je upřednostňování 
kvalitních potravin a maximální omezování polotovarů. Stačí jíst skutečné potraviny namísto polotovarů. 
Jejich kombinace nám zajistí pestrý jídelníček. 
 

Nedávno jsem četla článek paní  Margit Slimákové  Proč vyšla pšenice z módy. Článek navazoval a potvrzoval 
slova paní Hubačové. 
Pšenice je podle několika amerických autorů nejnovějších bestselerů hlavním důvodem našeho zhoršujícího se 
zdraví. Spojují ji s autismem, obezitou, nemocemi srdce i poruchami myšlení. Stále častěji uvádí zvýšená 
citlivost lidí k pšenici, která je způsobena poškozením střevní mikroflóry vlivem konzumace geneticky 
modifikovaných potravin. 
Autorka článku souhlasí s tvrzením, že konzumace obilovin v podobě pečiva, sušenek a koláčů z bílé pšeničné 
mouky je nezdravá. Uvedený názor sama šíří při přednáškách. Nesouhlasí však s tvrzením, že jedna z běžných 
základních potravin je jednoznačně nezdravá a všichni ji potřebujeme vyloučit z jídelníčku. Připouští, že 
omezení bílé pšeničné mouky všem jen prospěje, odlehčí jídelníček. Zároveň však upozorňuje, že vyloučení 
veškeré pšenice může být více zdrojem stresu než výživového prospěchu. Pro rodiny s dětmi je striktní 
vyloučení pšenice nepřirozené. 
Jak to s tou pšenicí je?  S cílem získat pšenici s vysokým obsahem lepku, aby nám koláče krásně kynuly, se 
pšenice po desetiletí šlechtila. Přestávaly se rozsáhle pěstovat její původní druhy, jako jsou např. pšenice 
červená, špalda anebo semolina, a vypěstovali jsme si super pšenici, kterou se přejídáme. S cílem usnadnit 
kousání jsme pšenici stále jemněji mleli. Za účelem prodloužení trvanlivosti pečiva a polotovarů jsme při 
zpracování pšenice na mouku ze zrna začali odstraňovat obaly a klíček, a tím také vyhazovali vlákninu, 
minerální látky, bílkoviny a tuky. Zůstala nám středová škrobovitá část, která vede k vyššímu uvolňování 
inzulinu. Tím z dlouhodobého hlediska přispívá k prozánětlivému prostředí v organismu. 
Co tedy s pšenicí? Paní Slimáková každému doporučuji maximálně omezovat všechny výrobky z bílé mouky. Jíst 
co nejvíce obilovin v jejich přirozené podobě, kromě pšenice také kroupy, jahelné kaše, rizota, žitné 
kváskové chleby anebo pohankové palačinky. 
Závěr? Pšenice právě vyšla z módy, protože je vždy po několika letech třeba najít výživového nepřítele.  
 

Informace pro rodiče všech žáků ZŠ 
V případě zájmu rodičů od září zvažujeme poskytnout žákům ZŠ službu formou výroby přesnídávek. Kromě 
čerstvého pečiva s pomazánkami by žáci střídavě dostávali ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, ovesnou, 
pohankovou kaši atd. Tím bychom žákům poskytli i mléčný program, který by si nemuseli platit zvlášť. 
Předpokládaná cena jedné svačiny cca 8,- Kč. 
 
 



Co nás čeká do konce školního roku  
 

10.6. – veřejné rozloučení s předškoláky, na které 
bude navazovat schůzka třídní učitelky 1. ročníku 
s rodiči 
13.6. – společné fotografování všech dětí a žáků 
školy 
13.6. – pasování na čtenáře – žáci 1. ročníku 

16.6. – schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ 
18.6. – tvořivé odpoledne s keramikou v MŠ 
24.6. – na raftech po rybníku – žáci ZŠ 
25.6. – školní olympiáda 
26.6. – cvičení v přírodě 

 

Co se do Rokytenských novin nevešlo 
Perníkový slavík v ZŠ, školní výlet MŠ, školní výlet ZŠ. 
 
Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Rokytno přeji prázdniny plné pohody, dobrodružství, příležitostí            
pro načerpání nových sil.                                                      Olina Brousilová 
 

 

NABÍDKA ZŠ a MŠ Rokytno 

odběr obědů  

cena oběda: 56,- Kč 
rozvoz zdarma 

Zájemci, hlaste se na tel.: 466 989 201 nebo prostřednictvím  

e-mailu: ZS_Rokytno@seznam.cz 
 

Termín zahájení odběru dle dohody. 

Uvařená jídla splňují přísná kritéria stanovená zákonem a hygienickými 

předpisy. Tudíž jsou vhodná i pro seniory a maminky na mateřské dovolené. 
 

K odebírání obědů je zapotřebí 2 ks jídlonosičů na výměnu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pěkně nám to letí...... Uběhly tři měsíce,       
od posledního vydání Rokytenských novin. Vždy, 
když Vás chci seznámit s naší činností, otvírám  
kroniku mladých hasičů a rekapituluji, 
vzpomínám.....  Rokytenská míle, náš letošní první 
závod, v domácím prostředí. Počasí nám přálo. 
Letošní rok jsme poprvé připravili soutěžní 
kolečko pro malé děti, pro přípravku. Na startu 
děti podávaly hlášení, poté vázaly uzle, poznávaly 
topografické značky.....  Měla jsem z nich velkou 
radost. Druhou soutěží byla Pohárová soutěž       
v Lipolticích, kde byly klasické disciplíny-
štafeta 4x60, štafeta požárních dvojic a požární 
útok. Posledního dubna jsme měli slet, vše dobře 
dopadlo, košťata se nám nepodařilo nastartovat a 
tak jsme mohli 10.května odjet na okresní kolo    
do Dřítče, tam byla první část. Druhé části, která 
se konala za týden v Sezemicích jsme se 
nezúčastnili. Součástí Pardubické ligy je také 
kontrola kronik, kterou musíme před okresním kolem 
předkládat členům rady mládeže. Během roku plníme 
čtyři okruhy, veškerou naši činnost musíme 
zaznamenávat a předkládat. 31.5 - Bukovinské 
hrátky. Sluníčko pěkně pralo, naši mladí hasiči 
předvedli co umí, jsou šikovní. To bylo! 
 

 
 
Konec školního roku bude je více než hektický, 
13.6. jsme byli na  „Festivalu přípravek“,        
v Břehách u Přelouče. V pátek jsme si postavili 
stany a v sobotu předvedli, jak trénujeme a co 
umíme. Naše představení bylo v pohádkovém duchu,         
s filmovou pohádkou – Arabela, v ušitých kostýmech 
s  nahranou hudbou, spoustou rekvizit a pracovní 
technikou. Vesnice může být na naše děti pyšná  - 
byly úžasný.  
A co bude? 21.6. - spaní na hřišti a .... 
překvapení, sama nevím, ale užijem si to! V sobotu 
máme dětský den, také plný překvapení a v neděli 
závody ve Slepoticích, vyhlášení Pardubické ligy. 
A dál? Pohádkový prázdninový týden, od 26.7.- 2.8, 
který pořádá SDH Rokytno. Srdečně zvu všechny 
děti, které by se chtěly bavit s námi. Opět budeme 
týden v RS Radost u Světlé nad Sázavou. Přihlášky 
a info u mě. 
Naše děti soutěží se srdíčkem a toho si nesmírně 
vážím. Každé závody ukazují, jak jsou šikovní, jak 
jsou kamarádští.... jsou dobrá parta.  
Na jedné z našich schůzek Anička Tučková řekla 
básničku, která je jak šitá na míru našim 
dětem...... 
 

Vyhrát nebo zúčastnit se, o to tady neběží, 
nejrůznější disciplíny mé schopnosti prověří.  
Ať  jsem  velký nebo malý, fér  play  vždycky budu hrát 
mám vždy v sobě spoustu snahy, 
za pravidly budu stát. 
 
 Ráda bych opět poděkovala všem, kteří jsou s námi 
a pomáhají nám. Děkuji         Vrbatová Petra st. 

   
 

        Mladí hasiči 

mailto:ZS_Rokytno@seznam.cz


 
 
 
 
Hasičská sezona je v plném proudu. Ti z vás, kteří 
naše výkony sledují, jistě ví, jak si v tabulce 
Ligy pardubického okresu vedou naše družstva. Pro 
ty, kteří se o nás dozvídají pouze z Rokytenských 
novin máme malé shrnutí dosavadních výkonů. 
 

První závod v lize se uskutečnil 9.5.2014        
ve Slepoticích. Tyto závody jsou specifické hlavně 
tím, že se konají za tmy. Bohužel oba naše mužské 
týmy doplatily na kombinaci tmy, nervozity a pro 
letošní rok hodně přitvrzené terče a z prvního 
závodu si tak odvezly bezbodový zisk. Holky si 
vedly o poznání lépe, když ve Slepoticích vyhrály. 
 

Druhý závod 17.5. 2014 hostila Rohovládová Bělá, 
kde se rokytenským ladies opět dařilo a vystoupaly 
na stříbrný stupínek a následně pak vyhrály 
pohárový závod. „A“ tým si doběhl pro pátou příčku 
s dobrým časem 18:62s, bohužel pro naše borce to 
ten den „sedlo“ více týmům a od druhého do šestého 
místa se 5 týmů se vešlo do 60 setin sekundy. „B“ 
tým obsadil 11. místo z 19cti družstev. 
 

Jako třetí v pořadí následovaly závody v Čeperce. 
25.5. 2014. „A“ tým měl skvěle rozběhnutý závod, 
všechno klapalo, až na jednu „maličkost“. Jak se 
později ukázalo, mašina-tedy po většinou opora 
všech našich třech družstev si vybrala svou daň  
za častý zápřah a netlačila vodu tak, jak by měla. 
To je v mužské kategorii mnohem více znát, protože 
musí hadicemi protlačit vzduch i vodu o 20 metrů 
dál, než v kategorii „ženy“. Proudaři tak museli 
čekat,  než se k nim voda  dostala  a dvě vteřiny, 
o které byl výtlak z mašiny delší než obvykle, tak 
odsunuly rokytenské chlapce až na příčky daleko   
za stu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
pni vítězů. Museli se spokojit s šestým místem. 
Rokytenský „B“ tým se umístil hned       za 
„Áčkem“ na příčce sedmé. Ani holkám se v lize moc 
nevedlo, 7. místem prohospodařily svůj luxusní 
bodový náskok, ale chuť si zpravily v pohárové 
paralelní soutěži, ve které se dostaly až        
do finále, ve kterém o 17 setin zvítězily nad 
Kuněticemi a i ze třetích závodů v sezoně si tak 
domů vezly pohár. 
 

Čtvrté závody byly opět za tmy a to 30.5. 2014   
ve Strašově. „B“ tým bohužel zapsal neplatný pokus 
a „A“ tým se musel spokojit pouze s dvěma body   
do tabulky. Ženy si odvezly bramborovou příčku.  
 

Po závodech ve Strašově jsme hned odvezli mašinu 
do Opavy k panu Nevřelovi, který ji vyrobil a moc 
dobře ví, jak jí „domluvit“ aby opět šlapala tak, 
jak má. Budeme muset vynaložit nemalý peníz na to, 
abychom mohli znovu zase prohánět soupeře.  

 

5. závod se odběhl 14.6. 2014 v Opatovicích      
nad Labem. I přes to, že mašina je stále u pana 
doktora, vyrazili jsme, abychom se poprali o další 
body do tabulky. Situaci jsme museli vyřešit 
zapůjčení mašiny z jiných týmů. Chlapům vypomohli 
borci z Čeperky a holkám půjčily mašinu hasičky   
z Rohovládové Bělé. Béčko statečně bojovalo s naší 
zásahovou neupravenou PS12. Celkem se              
v Opatovicích zúčastnilo 18 týmů mužů, naši borci 
obsadili 15. (B) a 8. (A) místo. Čest rokytenských 
hasičů tak opět musely zachránit ženy. I díky 
zaváhání spolufavoritů v soutěži vyhrály a         
z Opatovic si tak odvezly plný počet bodů. 
 

Další kolo se uskuteční  28.6. v Srchu.  
Budeme rádi, když za námi vyrazíte a podpoříte nás 
tak v našem snažení. 
 

Za SDH Rokytno                  Michaela Knížková 

 
Po pěti odběhnutých kolech vypadá tabulka 

(prvních 10 z celkových 15 družstev)     
   v kategorii „ženy“ takto: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V kategorii „muži“ je situace následující 
(prvních 20 z celkových 35 zúčastněných družstev): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více na  www.lpo.estranky.cz  a  www.sdhrokytno.cz 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Co na srdci, to na jazyku..... upřímně, z očí     
do očí. Všichni máme spoustu otázek, tak se 
ptejme! Diskutujme, ale nemlčme. S děním v Rokytně 
jsme spokojení, ale i nespokojení.... víc možností 
není. 
Když jsem začala psát do kolonky v Rokytenských 
novinách, domnívala jsem se, že Ti, co mají 
potřebu něco sdělit nám všem, přispějí.... Mrzí 
mě, že se více šušká, než diskutuje. A o čem?      
O všem novém. Máme tu krásné dětské hřiště, aktéři 
museli vložit spoustu úsilí, aby se vybudovalo a  
k tomuto stávajícímu přibudovalo další, další 
prvky, které budou co nevidět. Velké hřiště se nám 
také rýsuje... jsou rozjety další projekty.....  
Ať si to uvědomujeme, nebo ne, ve všem záleží na 
nás všech, jen nemlčme, diskutujme.... 
V říjnu máme volby, komunální volby. Opět bude jen 
a jen na nás koho si zvolíme, komu dáme důvěru. 
Pevně věřím, že sestavené kandidátky budou 
upřímné, a všichni budou zamýšlet pro naši obec 
jen to nejlepší, vždy s rozumem, s rozvahou..... 
My sami si rozhodneme, zda se bude vice šuškat 
nebo diskutovat........         Vrbatová Petra st. 
 

 
 

Požární sport 
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