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březen 2007  
 

Vážení  spoluobčané , 
 

      v dnešních novinách vás informujeme o dění v naší obci,  hospodaření a jednání 

obce, odvozu nebezpečných odpadů, platnosti povolení pro studny, platnosti ŘP a OP, 

dění v Bohumilči, soutěži hasičů a činnosti v naší škole.                                        .

 
 

 
 

  

 
  
 

 

 

24.3.2007 Vítání občánků 

  1.4.2007       Velikonoční veselí 

14.4.2007     Soutěž Rokytenská míle  
                                 mladí hasiči 

30.4.2007       Pálení čarodějnic v Rokytně 

30.4.2007       Pálení čarodějnic v Bohumilči 

19.5.2007       Setkání rodáků Drahoše a  

                       225 let založení obce Drahoš 
začátek  

června 2007     Dětský den v Bohumilči  

červen 2007     Dětský den v Drahoši 

23.6.2007       Nohejbalový turnaj  „Krocan cup“ 

30.6.2007       Oslavy 125 let Hasičů v Rokytně 

                       Dětský den v Rokytně 

                              s  „NECKYJÁDOU“ 

červenec 2007  Turnaj v malé kopané 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   VELIKONOČNÍ VESELÍ 

 

V neděli   1.4.2007    od  14  hodin 

V HOSPODĚ U PITRŮ V ROKYTNĚ 
 

program:  

vystoupení dětí ze  ZŠ 

výstava obrázků dětí z  MŠ, ZŠ 

vyrábění pro šikovné ruce  

(nudlové hraní, barvení vajíček, výroba 

zápichů a kuřátek, zdobení perníčků) 

 

Srdečně zveme všechny občany  

                              k příjemnému posezení. 

 

                 VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



 

 

 
 

Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce 

Rokytno za  leden  –  březen 2007 
 

Rada se sešla celkem 4 x, obecní zastupitelstvo 1x. 
 

 Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 1/2007    ze dne 14.2. 2007 
 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání 

rady za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

 a, rozpočet na rok 2007 –  

  Příjmy: 8.442.200,- Kč  Výdaje: 8.442.200,- Kč      
 

  b, rozpočtový výhled na rok 2009   

 příjmy: 8.580.000,- Kč   výdaje : 8.580.000,- Kč 
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

a, ve smyslu  nového stavebního zákona                 

č. 183/2006 Sb. zahájení zpracování nového  

Územního plánu obce  Rokytno .  

b, na základě ustanovení §6 odst.1 c zákona 

č.183/2006 Sb.poţádat Magistrát města Pardubic 

jako pověřený úřad III. stupně o zpracování výše 

uvedeného územního plánu . 
 

4, Obecní zastupitelstvo mění bod č. 8 usnesení 

zastupitelstva ze dne 6.12.2006 č 7/1/2006 a to 

takto:    schvaluje prodej pozemku manţelům paní 

Andree Cooper  a panu Joel H.  Cooper  a to     

p.p.č. 1123/114 o výměře 417 m
2
, vytvořený dle GP 

č. 445-11/2007 v obci Rokytno a  k.ú. Rokytno za  

cenu 35 Kč/m
2
. 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 

Sb v platném znění.  

     Vyvěšeno 30.1.2007          Sejmuto 14.2.2007.  
 

5, Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej          

p.p.č. 127/73 o výměře 100 m
2
 v obci Rokytno 

a k.ú. Rokytno pro  pana Martina Vrbatu, za cenu 

35,- Kč/m
2
 .     

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 

Sb v platném znění.  

     Vyvěšeno 18.1.2007        Sejmuto 14.2.2007.  
 

6, Obecní zastupitelstvo,    schvaluje vyhlášení 

výběrového řízení ve smyslu zákona o zadávání 

veřejných zakázek  na výstavbu Druţiny 

s obesláním sedmi firem  - Stavební firma 

Ječmínek,  Agrostav Pardubice,  Stavební firma 

Pásek – Polička,  Soreal s.r.o, BW - Stavitelství, 

Labská , Fatoinvest a.s. Hradec Králové.                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                            

7, Obecní zastupitelstvo vyhlašuje výběrové řízení  

na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ pro 

rok 2007 a to od  15.2.2006 do 30.3.2007 . 

8, Obecní zastupitelstvo nemá námitek k vybudování 

zařízení na výrobu bioplynu v areálu  pana 

Miloslava Černého. Souhlasí téţ s případným 

odběrem zbytkového tepla na vytápění některých 

obecních budov. Konečnému souhlasu k odběru 

tepla musí předcházet ekonomická studie                  

o výhodnosti a proveditelnosti při vyuţití této 

zbytkové tepelné energie,   která bude poţadována 

na dodavateli tepla.  
 
 

ROZPOČET OBCE  ROKYTNO 

na rok 2007 
 

Příjmy                               v tisících Kč: 
 

Daňové příjmy                                        5 528,9 

Nedaňové příjmy                                    1 312,1 

Kapitálové příjmy                                      850,0  

Přijaté dotace                                             751,2    

CELKEM                        8  442,2  
 

Výdaje                        v   tisících   Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství                     870,0 

Doprava, silnice                                              514,0 

Školství                                                        2 541,0  

Kultura,soc.péče,zájmová činnost                  154,0                                 

Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj         2 114,3 

Ochrana ţiv.prostř, zeleň, odvoz odpadů       529,0  

Poţární ochrana                                                65,0 

Územní samospráva                                    1 520,9 

CELKEM                                               

8308,2 

 Splátky půjček                                               134,0 
 

CELKEM                         8  442,2  

 

Místní poplatky 
  

   Připomínáme   občanům,  že poplatek   
za odpad   a  psy  je  splatný do 31.3.2007. 
 

    Sazba poplatku za odpad za jednu fyzickou 
osobu s pobytem  v   obci   na   rok 2007         
činí   350 Kč. 

 

Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč     
   a  za každého dalšího 80 Kč 

   

Poplatky lze zaplatit: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně    
    ( po,út, čt,  do  15.30 hod  a st do 17 hodin )                                                                                   
2. příkazem k úhradě 
3. poštovní poukázkou typu A                                           

( hotovost  – účet ) 
  

Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
 

O  čem se jednalo 



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

 
 
 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto termínech: 
 

     v  pondělí   23. dubna   2007   
a   v  pondělí   22. října      2007 
 

 Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: 
 

Zástava  příjezd      15,45 hod    odjezd      16,00 hod. 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Bohumileč příjezd   16,05  hod.   odjezd   16,20 hod.  
Stanoviště před hostincem 
 

Rokytno  příjezd      16,25  hod. odjezd      16,55  hod 
Stanoviště před obecním úřadem 
 

Drahoš  příjezd        17,00  hod.  odjezd     17,15   hod 
Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
vyřazená elektronika (televizory), chladničky, 
autobaterie, nerozbité zářivky, 
vyjeté oleje, olejové filtry, suché  články (baterie), 
zbytky nátěrových hmot (barvy, laky, tmely), léky, 
teploměry. 
Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze     
od občanů, ne od podnikajících fyzických a 
právnických osob. 

 

Odpadky po obci   – hřiště 
 

Stále máme mezi sebou nepořádníky, kteří ostatním  

znepříjemňují život. Na jedné straně investujeme   

do odpadových košů, kontejnerů na sklo, plasty a 

papír. Na straně druhé jsou spoluobčané, kterým je 

úplně jedno kam odhodí plastovou láhev, sáček     

od svačiny nebo přečtené noviny. Přitom je to tak 

snadné.  

Toto upozornění platí zvláště  pro naší mládež, 

která ráda sportem tráví volný čas na hřišti, což je 

chvályhodné.  Ale  zapomínají na základní pravidla 

slušného chování.  To je po sobě uklidit zvláště již 

zmíněné PET lahve papírky od sušenek,čokolád atd. 

Myslím si, že po sobě uklidit dokáže každý a 

prospěje to nám všem.  

 
 
 
 
 

Platnost občanských  a  

řidičských průkazů 
 

Řidičským průkazům vydaným do 31.12.1993 končí 
platnost 31.12.2007.    
 Nové vydává Magistrát města Pardubic –  
                   odbor dopravy,   ulice 17. listopadu 303. 
Občanským průkazům vydaným do 31.12.2008 
končí platnost 31.12.2007.  
Nové vydává Magistrát města Pardubic –  

      nám. Republiky 12,   Městský úřad Sezemice, 
případně kterýkoli jiný matriční  úřad. 

 

 

 Kanalizace 
 

První etapa tlakové kanalizace byla úspěšně 

zkolaudována a do 30.11.2007 jsme                 

ve zkušebním provozu. V tomto období je třeba,  

aby se připojili ti, kteří ještě připojeni nejsou a 

připojit se můţou. 

V současné době máme stavební povolení na 

druhou etapu , coţ je zbytek Rokytna. Také je 

na Ministerstvu zemědělství přijata ţádost o 

dotaci z dotačního titulu „Drobné zdroje 

znečištění“. Netrpělivě čekáme kolik procent 

dotace dostaneme , abychom mohli pokračovat . 

Celkové náklady na druhou etapu      (Rokytno, 

Chvojenec)    budou okolo 50 mil.       Takováto 

 investice nejde dělat bez dotace.  

 
 

 
 
     

PPOOVVOOLLEENNÍÍ    KK    OODDBBĚĚRRUU    

PPOODDZZEEMMNNÍÍCCHH    VVOODD  

STUDNY 

Studna vybudovaná před rokem 1955  
 

(stačí kdyţ jste o tom věrohodně přesvědčeni) 
 

  Tato  studna  je  legální  stavbou     

 (nejedná se o takzvanou „černou stavbu“) a uţívání 

vody z této studny se povaţuje za povolené 

(povolení k odběru vody je dáno zákonem). 
 

V tomto  případě  nemusí  občan  nic hlásit          

a   o  nic   žádat!! 
 

Studna vybudovaná po roce 1955 
 

   Studna vybudovaná v roce 1955  a později bude 

potřebovat povolení.  
 

Rozsah povolení bude přesně určen metodikou, kterou 

zpracovává Krajský úřad Pardubického kraje pro 

vodohospodářské orgány (pro nás Magistrát města 

Pardubic, odbor ţivotního prostředí - Štrossova ulice).  

Termín pro podání těchto ţádostí je do 30.6.2007, proto 

je lépe počkat s podáním ţádosti, aţ po uveřejnění 

jednotné metodiky, coţ bude v nejbliţších dnech. 
 

Ţádosti a další dosud zjištěné informace máme i      

na Obecním úřadě v Rokytně, lze je také získat na 

internetových stránkách Magistrátu města Pardubic 

www.mmp.cz – formuláře a informace – odbor 

ţivotního prostředí. Další informace k tomuto 

tématu jsou na stránkách www.zanikpovoleni.cz 

http://www.mmp.cz/
http://www.zanikpovoleni.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 
        Obec Rokytno vyhlásila  výběrové řízení        

na poskytnutí návratné finanční výpomoci         

podle Programu poskytování státních půjček          

na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu 

pro rok 2007. 

   

Termín pro podávání žádostí je  do 31. 3.2007   
 

   Zájemci mohou podávat ţádosti na formulářích, 

které jsou k dispozici na Obecním úřadě v Rokytně  

 

Pro osvěţení paměti  se opět zmíníme, co je vlastně 

účelem těchto půjček. Je to především snaha 

podpořit úsilí vlastníků domů a bytů o zlepšení 

dosavadního stavu bytového fondu .  

Obec má vytvořen účelový fond, jehoţ prostředky 

jsou vedeny na samostatném účtu. Z tohoto účtu 

jsou  poskytovány půjčky na základě přijaté 

vyhlášky obce, která upravuje pravidla pro 

přidělování peněz  podle ţádostí vlastníků bytů a 

domů. Výše částky, určená na půjčky v letošním 

roce je  565 000,- Kč 
     
 

Z fondu  se  poskytují   půjčky na  tyto účely : 

   
účel úrok max. výše  

Kč 

Obnova střechy (krytina i konstrukce)  4% 50 000 

 Zřízení plynového nebo elektr. topení                        4% 25 000 

Zřízení malé čistírny odpadních vod      4% 20 000 

Izolace domu proti spodní vodě       4% 50 000 

Obnova fasády domu ( i  oplechování) 4% 10 000 

Zateplení obvodového pláště domu 4% 20 000 

Vybudování WC, koupelny v bytě 4% 20 000 

Zřízení kanalizační přípojky 3% 15 000 

Výměna oken za nová 4% 30 000 

Oprava komínového tělesa 4% 20 000 

Půdní nástavba bytů 6% 70 000 

Vestavba bytu do půdního prostoru 6% 50 000 

 

 

Jednotlivé tituly půjček lze sčítat. Půjčku nelze 

získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. 

     Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního 

roku, v němţ byl zřízen příslušný účet. Úroky se 

platí podle smlouvy o půjčce (dva ručitelé), jistina 

se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje 

lednem roku následujícího po roce, v němţ byla 

půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou si můţe 

dluţník dohodnout rychlejší splácení půjčky. 
 

 

 

 

 

 

Informace  z  Bohumilče 
 

            Váţení spoluobčané, v dnešním jarním 

vydání Rokytenských novin přicházím opět 

s několika zprávami o dění v Bohumilči. 

Od 1.2.2007 převzal pohostinství v Bohumilči nový 

nájemce, a to pan Kamil Hajník a jeho kolektiv. 

Nový pan hostinský stanovil otevírací dny pondělí-

středa-pátek-sobota  od 17 hodin. Od 1.dubna 

plánují otevřít každý den, kromě neděle. O dalších 

příjemných novinkách z naší hospůdky (např. 

grilování a jiné) budete informováni (pokud dá pan 

hostinský včas vědět) místním rozhlasem.  

Právě v těchto dnech probíhá v bývalé kovárně – 

nyní klubovně  – zřízení vodovodní přípojky, WC    

a kuchyňského koutu. Tato akce by měla být 

dokončena nejpozději do konce dubna.   

Chtěla bych tuto cestou poděkovat všem, kdo se     

na této akci podílí, ať uţ přiloţenou rukou k dílu 

nebo kdo přijde i s nápadem či nabídl potřebné 

zařízení. 

V nejbliţší době (pokud počasí dovolí) je domluvena 

úprava terénu v okolí hřiště a samotného hřiště, které 

je dětmi hojně navštěvováno. Často se mě ptáte      

na umístění odpadkových košů   k  zastávkám – vše 

je na OÚ Rokytno domluveno, v blízké době se bude 

realizovat. Co se týká oprav veřejného osvětlení, 

obec procházím, závady hlásím, ne vţdy lze vyhovět  

ihned – doufám, ţe do konce března budou světla 

opravena. Pokud přijdete na nějakou závadu dříve 

neţ já, velmi bych uvítala, kdybyste případné 

problémy nahlásili mně nebo na OÚ Rokytno. 

Kontakty jsou zveřejněny na nástěnce u bývalého 

obchodu. 

     Přeji Všem krásné jaro,  veselé Velikonoce                

a s dalšími novinkami z obce nashledanou. 
                                                                 Magdalena Ráţková 

 

 

Výročí svateb 
 

Kulturní komise prosí touto cestou              

o spolupráci při evidenci  kulatých výročí 

svateb ( 50, 60 let).  V evidenci  obyvatel 

nejsou termíny svateb zaznamenány a je 

velmi obtížné tyto termíny dohledat.    Proto 

prosíme ty, kteří budou tato výročí slavit, 

aby je oznámili předsedkyni komise paní 



Kateřině Komárkové (Filoušové) a nebo na 

Obecním úřadě v Rokytně.   
Kateřina Komárková 

Soutěž  mladých  hasičů 
 

Jaro klepe na dveře a děti už se těší až 

nastartujeme mašinu, napustíme káď a začneme trénovat 

útoky. Před tím nás však ještě čekají dva závody - Boj o 

kuželky v tělocvičně v Rohovládové Bělé a v domácím 

prostředí Rokytenská míle. 

Přes zimu jsme se snažili připravit na jaro, 

protože po dvou závodech jsou starší žáci v Lize MH 

zatím na druhém místě za Cholticemi. Na podzim se jim 

podařilo vyhrát podzimní část okresní soutěže MH - tzv. 

branný závod v Břehách, letní část okresního kola 

proběhne v květnu v Dolanech. První dva v pořadí 

postupují na kraj, takže to děti mají letos dobře rozjeté. 

Samozřejmě i mladší si zaslouží pochvalu. 

 

Co jsme tedy přes zimu všechno dělali? Starší 

žáky si vzal do parády Lukáš Kulhánek a každou středu 

je prohání po hřišti, kolem rybníka, na Drahoš a kdo ví 

kde ještě - díky ti. Mladší bojují s hadicemi - je třeba si 

pořádně osvojit motání a rozhazování a dále jsou na 

programu uzle, značky apod. Sem tam trénink zpestříme 

nějakou tou hrou. Tradičně jsme zajeli do tělocvičny na 

Novém Hradci. 30.12. si děcka zahrála ping pong. 

 

A konečně - 24.2.2007 se starší žáci zúčastnili 

XVI.ročníku neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, 

Slezska a Slovenska v Havířově.  

Vyrazili jsme už v pátek ráno, abychom si to 

pořádně užili. Cesta vlakem utekla rychle a už jsme 

vystupovali v Ostravě. Byla pěkná zima, však mi to děti 

daly pěkně „sežrat“ - že v Rokytně je tepleji, že jsem je 

měla předem varovat, že jsem na ostravskou zimu zvyklá 

a co oni chudáčci, že jisto jistě zmrznou… ale nikdo 

nezmrzl. Ohřáli jsme se v Hasičském muzeu, kde nám 

průvodci, bývalí hasiči, dali vyčerpávající výklad. 

Z muzea rovnou na radnici, na vyhlídku, kvůli špatnému 

počasí nebylo ale skoro nic vidět, ale aspoň se děti 

dozvěděly zajímavosti o Ostravě. Poslední zastávkou 

byla halda Ema, cestou opět všichni mrzli, už nemohli, 

bolely  je nohy, vůbec je nějaký hloupý kopec nezajímá, 

jistě je chci uštvat… ale dorazili jsme ve zdraví až 

nahoru a pak se nikomu nechtělo dolů. Halda totiž 

uvnitř hoří, na některých místech se z ní kouří, kameny 

jsou horké, smrdí sírou, roste tady i v zimě zelená tráva. 

Někteří byli tak okouzleni, že si nabrali do batohu teplé, 

smradlavé kameny.  

Pak už honem vlakem do Havířova, kde nás     

na nádraží čekali Vrbatovi, ubytovali jsme se v místní 

základní škole. Vybalili spacáky, uvařili čínskou 

polévku, snědli pár řízků, zahráli karty a nějaké hry a 

ulehli ke spánku.  

Ráno budíček v 6 hodin, od 7 byla prezentace - 

měli jsme startovní číslo 2. Po nástupu se rozběhla 

samotná soutěž - štafeta dvojic, uzlová štafeta, štafeta 

4x40m. Měli jsme oči navrch hlavy, protože                  

do tělocvičny se vměstnalo 50 družstev starších žáků a 

35 družstev mladších - každé družstvo průměrně 10 lidí, 

takže celkem nějakých 800 lidí. To je pane konkurence! 

Při uzlech nás natáčela televize, prý byly děti ve 

zprávách, pořadatelé slíbili, že pošlou DVD, tak jsme na 

to zvědaví.  

Nutno pochválit havířovské hasiče, 

zorganizované to měli perfektně a po 15.hodině bylo 

hotovo, pak sice zradila technika a dlouho se čekalo na 

výsledky, ale to je to jediné co se jim dá vytknout.  

Jeli jsme tam zjistit, jak jsme na tom v porovnání 

s ostatními družstvy, naším cílem bylo skončit zhruba 

v půlce, někde kolem 30.místa, je z toho 37.- což není 

vůbec špatné.  

Konkurence je veliká, kromě hasičů z Lukavice 

(přeborníci pardubického kraje, byli s námi na kraji      

ve Vysokém Mýtě, v Havířově vyhráli) se zúčastnili i 

hasiči z Měníku (letošní mistři republiky, přeborníci 

hradeckého kraje, naši kluci je na braňáku v Břehách 

porazili, loni v Havířově vyhráli, letos měli neuvěřitelnou 

smůlu, kdy se jim podařily dva neplatné pokusy na štafetě 

4x40m), Těškovice a Broumov (letošní účastníci 

Mistrovství republiky) a další a další družstva. Naše děti 

můžu jen chválit, ostudu rozhodně neudělaly. 

Večer jsme si ve škole opět zahráli pár her a šlo 

se spát. V neděli jsme se ještě zastavili v hornickém 

muzeu v Ostravě. Nejdřív se děti trochu lekly ze stropu 

visících hornických hadrů v řetízkových šatnách, pak 

trocha adrenalinu při fárání těžní klecí, v šachtě si 

udělaly představu o těžké práci horníků a v expozici 

báňského záchranářství si prohlédly dýchací techniku a 

poslechly si výklad o činnosti báňských záchranářů, 

zájemci si mohli prolézt tzv. dýmnicí, což je zmenšený 

model tréninkového polygonu pro báňské záchranáře, 

využila toho jen Péťa, Terča a Anna. No a pak už jsem 

dětem na Svinově zamávala a ony  uháněly rychlíkem na 

Pardubice.       Fotografie  jsou na našich stránkách 

www.sdh-rokytno.webgarden.cz.  

                    Jako  již  tradičně  na závěr prosím zájemce 

o hasičský kroužek, aby se nebáli a přišli mezi nás- 

všechny věkové kategorie,  od  školky  až  po  dorostence. 
                                                                 Jana Richterová 

 

 

 

Střípky 

 

 z naší školy   
 
 
 

 Čím žila mateřská škola 
 
První březnový týden žily děti MŠ karnevalem. 
Vyráběly masky, zdobily třídu balónky, 
seznamovaly se s tradicí masopustu. 
V pátek 2.3. byl v MŠ karneval. Děti si přinesly 
krásné masky, do kterých se převlékly, karneval 
mohl začít. Byl tu pirát, mušketýr, indián, Křemílek, 
ale i princezny, kočičky, víly. Děti hrály různé hry a 

http://www.sdh-rokytno.webgarden.cz/


soutěže, tancovaly. Již tradičně se přišly ukázat 
dětem do školy. 
 
7.3. se v mateřské škole konala pěvecká soutěž        
o Perníkového slavíka. Tradičně za účasti 
maminek, babiček a přišel i jeden dědeček. Děti 
zpívaly písničky, které si vybraly s rodiči nebo 
které znaly ze školky. Každé dítě bylo odměněno 
diplomem, perníkovým (malým) slavíčkem. Tři 
nejlepší zpěváčci z velkého oddělení – Ivuška, Kája, 
Ráďa a 3 nejlepší zpěváčci z malého oddělení – 
Eliška, Jakub, Terezka byli odměněni velkým 
perníkovým slavíkem. 

Jana Bednářová, Dis.  

 
 

 Čím žila základní škola 
 

Škola v přírodě 
Uskutečnila se ve dvou etapách. Ţáci 1.a 2. ročníku 
spolu strávili čas od 15. do 19.ledna. Třeťáci, čtvrťáci a 
páťáci  od 22.ledna do 26.ledna.  
 

Pondělí 15.01. 
Tolik očekávaný den jiţ nastal. Sluníčko nešetřilo svými 
úsměvy a my mávali všem, kteří musí zůstat doma. 
V Horním Maršově na nás čekaly útulné pokojíčky a 
samí příjemní lidé ze střediska Sever. Kdyţ jsme 
poobědvali a poprali se s povlékáním postele, vyrazili 
jsme ven. Začal „Den lidí“. Sportovali jsme, hráli jsme 
si. Vyzkoušeli jsme si, co proţívají slepci i to, ţe vyhrává 
správná parta, která umí spolupracovat. Bylo zajímavé 
zjišťovat, co kdo rád slyší, vidí, cítí, jí. Po večeři jsme si 
kaţdý mohl vyrobit papírového Krakonoše. Tím jsme ho 
asi přivolali, protoţe nám poslal dopis a pohádku. 
 

Úterý 16.01. 
- jasno, slunečno, prostě krása. Probudili jsme se          
do „Dne starých Krkonoš“. Dopoledne jsme se dozvěděli, 
jak ţili a čím se dříve ţivili lidé v Krkonoších. Seznámili 
jsme se s rostlinkou lnu a porovnávali jsme postup 
vzniku látky s pohádkou „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. 
Zkoušeli jsme příst na vřetánku. Pak jsme proţili 
kouzlení při batikování látek. Ale to jsme netušili, co nás 
čeká odpoledne. 
Vyrazili jsme do terénu. Kousek jsme se svezli. Pan řidič 
autobusu nás svezl zadarmo. Šlapali jsme do kopce, 
abychom se seznámili se Šimonem - taţným koněm, 
který celý ţivot pracoval v lese a nyní uţ je v důchodu. 
Holky tipovaly, ţe můţe váţit 100 kg, ale Pavlík pravil, 
ţe jeho strejda tedy váţí víc. Majitelka Šimona nám 
prozradila, ţe hmotnost valacha je 750 kg, ţe kůň nikdy 
nezvrací a plno dalších zajímavostí. 
Přecházeli jsme přes potůček lemovaný trávou                
a rostlinami uvězněnými ve studené ledové kráse.        
Na louce jsme ve skupinách soutěţili o Krakonošovy 
tolary. Zdolali jsme kopce a pak jsme si uţili legraci, 
kdyţ jsme si to valili po příkré louce k faře. 
Přivítal nás vysokánský Honza a seznámil nás se svými 
svěřenci a svěřenkyněmi - kozami, kozly, ovcemi, 

kočkami, psem. Kdo chtěl, mohl zkusit podojit kozu. 
Nejlepším dojičem byl vyhlášen Máťa. Filip zase nejlépe 
mečel. Zmátl kozy tak, ţe kdyţ jsme šli do fary, stádo 20 
koz se spořádaně seřadilo za nás a doţadovalo se vstupu. 
V teplé místnosti fary si kaţdý mohl vlastníma rukama 
vyzkoušet výrobu lněné látky - přes lámání , vochlování, 
česání, spřádání aţ po tkaní na tkalcovském stavu.         
Po večeři jsme se dostali mezi řemeslníky starých 
Krkonoš. Vyráběli jsme svíčky, dřevěné Krakonošovy 
knoflíky, ozdoby z korálků, ovečky z pravé ovčí vlny. 
Krakonoš nám opět napsal a zadal nám úlohy. Ve sprše 
jsme si zahráli na čertíky a spokojeně jsme usnuli a spali 
aţ do rána. Nejprve Vašíkovi nešla ranní hra                 
na „mrtvého brouka“, ale pak ji ovládal na 1. 
 

Středa 17.01. 
- polojasno venku, uvnitř jasno, slunečno. 
Začal „Den lesa“. 
Společně jsme si sestavili les s rostlinami i zvířaty. 
Rozpoznávali jsme různá patra lesa, přiřazovali kůru, 
větvičky a šišky k jednotlivým stromům. Zkoumali jsme, 
kdo se čím ţiví. 
Největším záţitkem se však stalo setkání s dočasnou 
obyvatelkou Severu - se slečnou Bodlinkou. Narodila se    
v posledním jeţčím vrhu a se svými 300 g by zimu 
nepřeţila. Divili jsme se, ţe se musí pravidelně česat, 
nechávat si umývat bříško, coţ je velmi obtíţné, neboť se 
Bodlinka stočí do klubíčka a bříško není k nalezení. Ale s 
tím si její opatrovníci poradili. Do mističky jí dali 
oblíbené masíčko a cestičku k misce vytvořili z vlhkého 
hadříku. Bodlinka je sice krásná jeţčí slečna                      
s melírovanými bodlinami, ale moc společenská není.    
Na nás prskala, funěla,  snaţila se rychle vzdálit od naší 
společnosti. 
Po obědě jsme si vyzkoušeli, jak dokáţeme podle způsobu 
okousání šišky rozpoznat, kdo si na ni pochutnával - jestli 
veverka, myšice nebo datel. Rozlišovali jsme stopy zvířat, 
či kůru napadenou lýkoţroutem. 
Pak jsme vyrazili do lesa. Cestou jsme si zahráli na lišky, 
pak na lišky a koruny, prováděli jsme frotáţ kůry, 
pozorovali patra lesa. 
Po návratu z lesa jsme si všichni vyrobili ruční papír. 
Nebylo to tak jednoduché, jak to na první pohled 
vypadalo. Ale my to zvládli. Dokonce jsme si papír              
i pomalovali. 
Po večeři jsme měli volno a konečně jsme mohli mastit 
karty a hrát další hry. 
 

Čtvrtek 18.01. - den plný překvapení a vzrušení. 
Celou noc bubnoval déšť do skel střešních oken. 
„Prosím tě, je 7,45 a oni spí.“ Pronesla nevěřícně 
provozní. Ještě víc byla překvapena, kdyţ v 8,10 hodin 
jsme si všichni spokojeně pochutnávali na snídani. 
V 9,00 hodin si jiţ losujeme části obrázků šesti krajin a 
snaţíme se vyhledat správné partnery a obrázky sestavit. 
Podařilo se. Za odměnu jsme do skupin získali sáčky plné 
báječného překvapení - barevně, tvarově, materiálově 
různorodé látky. Z nich jsme skupinově vytvářeli 



krajinu. To bylo dobrodruţství. S výsledkem jsme byli 
spokojeni. Ale ne dlouho. Do krajiny vtrhl popelář a 
zahltil ji odpadem. Neţ jsme se stačili bránit, byl pryč.    
Je jasné, ţe jsme krajinu odpadků zbavili a ještě roztřídili  
na papír, hliník, plast, ţelezo, nebezpečný odpad, sklo, 
tetrapak, organický odpad. 
Čekala nás cesta k pramenům, ale pršelo jen se lilo. My 
však měli za úkol přinést Krakonošovi vodu. 
Krakonošovy tolary nás zavedly do zahradního altánku. 
Vodou jsme naplnili připravenou láhev, umístili jsme ji 
za okno a čekali, kdy si ji pán hor odnese. Jaké to bylo 
překvapení, kdyţ se objevil mezi námi v celé své kráse a 
velikosti. Všichni jsme získali Krakonošův glejt a dárek - 
kousek skleněné krásy, ze které se vyrábí korálky. 
Čekalo nás další vzrušující kouzlení. Malovali jsme si 
diáčky a pak je promítali na plátno. Výsledky naší práce 
nás překvapovaly, rozesmívaly, dráţdily naší fantazii.. 
Nechtělo se nám ani končit. Ale museli jsme. V pokojích 
zavládlo „balení“ (samozřejmě kufrů a tašek). Venku 
vítr nutil stromy k nedobrovolnému tanci. S obrovským 
rámusem rozrazil 4 uzavřené okenní tabulky a začal se 
točit po klubovně. Paní učitelka Reinberková ho vyhnala 
zpět tam, kam patří a okna pořádně uzavřela. Blesky se 
začaly předvádět v celé své kráse. Černou oblohu 
roztrhávala barevná záře. Ani hromy se nenechaly 
zahanbit. Jeden doprovodil blesk tak, ţe rozdrnčel zvonek 
v budově. Nebyl snad nikdo, kdo by se alespoň trošičku 
nebál. 
A to byla ta pravá chvíle pro promítání filmků. Zavřeli 
jsme oči a přenesli jsme se kaţdý tam, kde je mu dobře. 
Spolu s těmi, které máme rádi, do světa barviček, vůní a 
chutí, prostě do bezpečí. A tak ţádný ţáček nepostřehl, ţe 
v 9,30 hodin uţ nešla ani elektřina. Všichni spali 
spánkem bohatýrů téměř do 8,00 hodin. 
 

Pátek 19.01 
- kaţdá bouře jednou skončí, den odjezdu. 
Po snídani a dobalení nás čekayi písničky s kytarou, 
hodnocení a rozloučení se všemi milými lidmi, s kterými 
jsme pět dnů pobývali. Vzájemně jsme si pomohli se 
zavazadly, zamávali Severu, Hornímu Maršovu a tra-dá 
směr Rokytno. Tam uţ netrpělivě čekali rodiče a 
slavnostní oběd od našich kuchařek. Prostě bylo dobře, 
ale doma je nejlépe. 
Tak proţívali pobyt ţáci 1. a 2. ročníku. 
 
 

Nejčastější odezvy žáků 4. a 5.ročníku: 
 

„Nejvíce se mi  líbila noční hra, protoţe byla sranda.“ 
„Den starých Krkonoš byl fajn Vyzkoušeli jsem si různá   
  řemesla.“ 
„Bavilo mě zpívat  písničky.“ 
„Zajímavé to bylo mezi zvířaty.“ 
„Vadily mně dlouhé procházky a ţe jsme museli na oběd  
   a večeři chodit na pilu.“ 
„Nechtělo se mi stoupat do kopců.“ 
„Mně vadil smrad, který byl ráno na pokoji.“ 
„Měl jsem  moc   tvrdou postel   a  jsem zvyklý   být   
   v pokoji   sám.“ 

 
 
 
 
 
 

Citujeme některé odpovědi z hodnotícího 
pracovního listu  žáků 1.a 2. ročníku. 
 

Co tě pobavilo? 
„Kdyţ dělal Václav blbiny.“ „Kdyţ jsme si pouštěli 
jeţka.“ „Kdyţ se Stázka smála.“ „Pavlovy vtipy.“ 
„Kdyţ Filipovi spadly kalhoty.“ „ Kdyţ Miky zpíval 
v posteli.“ 
 

Co ses dozvěděl, naučil nového? 
„Naučil jsem se udělat knoflík, svíčku a ovečku.“  
„Ţe se jedna houba jmenuje Václavka.“ „Dozvěděl 
jsem se hodně o koni a o koze.“ „Zpívat nové 
písničky a dělat papír.“  
 

Co bylo pro tebe nepříjemné, nebo co ti činilo 
potíže? 
„Stlaní postele.“ „Převlíkání postele.“ „Kdyţ byla 
v noci bouřka.“ „Kdyţ padaly kroupy.“  „Kdyţ 
Venda nás chtěl vidět nahatý, ale neviděl.“ „Kdyţ 
jsem nemohl usnout.“  
 

Co nového jsi zjistil  o spolužácích? 
„Ţe Venda je jako z hadích ocásků.“  „Ţe Máťa ví 
vše o přírodě.“ „Ţe se Áďa šťastně směje.“ 
„Překvapilo mě, ţe se Stázka směje.“ „Ţe je Pavel 
dobrý kamarád a je zábavný.“ „Zjistil jsem               
o Mikym, ţe si rád zpívá.“ „Venda dokázal udělat 
mrtvého brouka.“  
 

Můj největší zážitek, Filip Klouček 
První den jsme měli stezku odvahy. Nikdo nevěděl, kam 
jdeme. Šli jsme po cestě. Vedle cesty byla stěna a za ní 
hned hřbitov. Po cestě byly rozmístěny obrázky zvířat a 
my z nich skládali písmena a pak jsme měli sestavit slovo. 
Správně bylo Krakonoš. Šli jsme dál. Tam byla lucerna a 
vchod do tajemného místa a tam stála paní Raabová. 
Nejdřív jsem myslel, ţe je to Zombie a ţe je to náš konec. 
Pak jsme řekli heslo a byli jsme vpuštěni do kaple. Tam 
byl uţ náš první dobrodruţný dopis od Krakonoše. Bylo 
tam, ţe další den bude o zvířatech. 
Šli jsme dolů k paní Ehlové. Potom šel Petr. Kdybych    
na něj nerozsvítil, tak by spadl do hrobu. Šli jsme spát. 
Druhý den jsme vyrazili na nějakou farmu. Tam byl 
valach Šimon a pes Leman. Skočil na mě a já jsme upadl. 
Šli jsme na faru a tam jsme dojili kozy. Bylo to fajn.  
  
Staráme se o zdraví našich dětí 
 Děti z mateřské školy si utužují své zdraví 

v sauně v  H-centru Staré Hradiště.           Pro 
velký zájem rodičů i radost dětí budeme 
v příštím školním roce tuto akci opakovat jak 
v podzimních, tak jarních měsících.  

 Z žáků ZŠ se stávají kapříci, štiky i delfíni 
prostřednictvím každoročního plaveckého 
kurzu. Je báječné, že mají možnost rozvíjet své 



plavecké dovednosti o tři roky déle než žáci 
z ostatních základních škol. 

 

Staráme se o zdraví druhých 
 Sbíráme pomerančovou kůru, která slouží 

k výrobě léků a potravinových doplňků. Zatím 
se zapojilo 7 dětí z MŠ a 25 žáků ze ZŠ. Nejlepší 
sběrači kůry budou vyhlášeni a odměněni 
v měsíci září. 

 

N E  P Ř E H L É D N Ě T E 
 

 Zápis do MŠ proběhne v měsíci dubnu 
v týdnu od 23.04. do 27.04. → vyplněné 
přihlášky odevzdejte nejdéle  do 20.4.2007. 
Jestliže bude více zájemců než je kapacita 
MŠ, bude ředitelka při přijímání dětí 
postupovat dle daných kritérií. Opět je 
uveřejňujeme, neboť došlo k jejich rozšíření 
a tím i upřesnění. 

 
 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ v případě počtu 
zájemců přesahujícího kapacitu MŠ 

vztahující se pro přijetí dětí do MŠ od školního 
roku 2006/2007: 

 

1. Děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obci 
Rokytno a obcích, které k Rokytnu spádově 
patří. 

2. Dítě je předškolák. 
3. Matka dítěte je zaměstnaná, dítěti jsou 4 nebo 3   
    roky. 
4. Rodiče přihlásili dítě k celodenní docházce. 
5. Dítěti jsou 4 roky a matka je doma se  
    sourozencem. 
6. Dítěti jsou 3 roky a matka je doma se  
    sourozencem. 
7. Dítě je mladší 3 let a matka je v době provozu  
     MŠ zaměstnaná. 
8. Dítě je mladší 3 let a matka je doma se  
    sourozencem. 
 

Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí 
ve věku 3 let: 
 

 Děti neumístěné v minulém školním roce. 

 Děti z vícečetných rodin (3 a více dětí). 

 Sourozenci (pokud se najednou hlásí 2 a více 
dětí z jedné rodiny). 

 Děti z neúplných rodin. 
 

 
Vážení spoluobčané, milí bývalí žáci. Srdečně Vás 
zveme na  
 

3. školní ples, 
který se koná dne 

30.března od 20,00 hod. 

v sále U Pitrů. 
 

 K tanci a poslechu bude hrát skupina vedená 
panem ředitelem Karlem Přibylem, můžete se těšit 
na předtančení žáků i na krátké vystoupení 
flétnistů, jistě Vás rozehřejí i Borověnky a probudí 
ve Vás tu správnou plesovou náladu. My všichni si 
přejeme, aby se každý z Vás na plese příjemně cítil a 
královsky bavil. 
 

Přehled divadelních představení do konce školního 
roku: 
 23.března od 10,30 hod – „Prasečí slečinky“ 
 23.května od 10,30 hod – „Maňáci Pin a Gvin“ 
 
 

 Vyjeli jsme ze školy: 
 V pátek 02.03. se žáci z 2.ročníku zúčastnili 

výtvarné dílny ve Východočeské galerii 
v Pardubicích, program Divoké kombinace – 
Atika. Mohli si vytvořit  svou židli, vyzkoušet si, 
jak se na různých židlích sedí a na které židle se 
raději jen dívá. Chceme touto cestou poděkovat 
pí. Hruškové, pí. Budíkové a obci Rokytno, že 
pomohli s přepravou žáků. 

 

Doporučujeme: 
 Sledovat internetové stránky školy, které jsou 
součástí stránek obce Rokytno. V kalendáriu 
najdete, čím škola žije, na co se připravuje. Pomocí 
stránek získáte balíček potřebných informací. 
Osvědčila se nám i internetová komunikace s rodiči 
nemocných žáků, kteří nemají bydliště v Rokytně. 

 

Připomínáme, co již rodiče vědí od září   
                                              ze  Školního zpravodaje: 
 Na středu 4.dubna je vyhlášeno ředitelské volno 

pro žáky ZŠ navazující na velikonoční 
prázdniny.    (Vyučující budou od 04.04.            
do  06.04. ve škole.) 

 Ve čtvrtek 5.dubna a v pátek 6.dubna je provoz 
MŠ omezen – od 7,00 hodin do 13,00 hodin. 

 

Vážení spoluobčané, 
za všechny zaměstnance a děti Vám přeji hodně jarního sluníčka, které Vám dodá sílu a pozitivní energii        
do každého všední ho dne. Nechť se Vám daří a vše Vám roste tak, jak si přejete Vy.     
                                                                                                   Olga Brousilová  
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