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Vážení  spoluobčané , 
 

         v dnešních novinách Vás pozveme na  dětský den,   informujeme o jednání obecního zastupitelstva, 

kanalizaci, příspěvcích našich dopisovatelů   a  činnosti v naší škole.                                       

 
 

KULTURNÍ KOMISE OBCE ROKYTNO VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 
 

DĚTSKÝ DEN, 
 

KTERÝ SE USKUTEČNÍ 
DNE 28.6.2008 OD 14 HODIN 

ZA RYBNÍKEM V PROSTORECH U KACHŇÁRNY. 
SETKÁNÍ SE  BUDE  NÉST  POD  NÁZVEM 

 

Indiánské léto 
 

Tento den bude ve znamení indiánů. 
 
Bude  vítán každý rudý muž, žena i dítě, které svým 
zevnějškem bude připomínat staré dobré indiánské 
časy v divoké prérii. 
Při společném setkání si například vyrobíme lovné 
zbraně a naučíme se s nimi zacházet a vyrobíme si 
hliněné nádoby. Čeká nás spousta soutěží a sladké 
odměny. 
Neseďte doma a přijďte se pobavit a zasoutěžit si. 
Zároveň prosíme občany, kteří mohou darovat stará 
prostěradla ,ubrusy a větší kusy látek na výrobu oděvů 
na dětský den. Věci můžete přinést na obecní úřad 
nebo paní Komárkové. 
   

                               Za kulturní komisi Kateřina Komárková 

 
Zveme Vás na dalš í ročník  

 „Rokytenské neckyjády“ , 
která  bude v rámci dětského dne  

28.června 2008. 

 

 

           
    Stanování 

 

 
                     Kulturní komise obce Rokytno,    

                      ve spolupráci s SDH Rokytno 
                       pořádají                                        

                         od  20.  do  23. července 2008 
                    stanování u „Kachňárny“ v Rokytně 

 
 

Stanování se mohou zúčastnit samotné děti i děti 
s rodiči.  Strava , včetně teplého oběda,  je zajištěna.  
Cena stravy bude stanovena podle počtu účastníků. 
Stany vlastní. 
Zájemci  hlaste  se  do  16. 7.2008 : 
u paní Komárkové tel. 602582286 nebo 
u slečny Richterové tel.776646859  
 

Kateřina Komárková 

 

 

 

 

    Hokejový klub Rokytno Vás zve na  

nohejbalový turnaj  

                        „KROCAN  CUP“ 
 který se koná 21.června 2008  od 8 hodin  
 
   



 

 

 
Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce Rokytno 
za  duben  –  červen  2008 
Rada se sešla celkem 4 x, obecní zastupitelstvo 1x. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 
2/2008  ze dne 14.5. 2008 

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

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou změnu 
k 14.5. 2008 
Příjmy celkem: 987.800  Kč   Výdaje celkem: 987.800 Kč 
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
a, Závěrečný účet hospodaření obce Rokytno za rok 
2007 (viz. příloha)  
b, Zprávu č. 51 o výsledku přezkoumání hospodaření    
za rok 2007 . Kontrolou nebyly  zjištěny chyby a 
nedostatky a závěrečný účet je tedy schválen             
bez  výhrad  
c,  Hospodaření Základní školy Rokytno za rok 2007 
 

4. Obecní zastupitelstvo deleguje na valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se 
sídlem Pardubice,IČ 60108631 konanou dne 29.5.2008 
starostu  obce Rokytno pana Josefa Kubizňáka.  
V případě nepřítomnosti starosty bude obec zastupovat 
na valné hromadě výše uvedené společnosti 
místostarosta pan Jiří Trnka . 
 

5, Obecní zastupitelstvo doporučuje zapracovat           
do nového územního plánu   poz. parc. čísel 1, 348/1 a 
348/2 v k.ú. Rokytno pro výstavbu rod. domků.    
  

6, Zastupitelstvo obce Rokytno, v souladu s § 6 odst. 5 
písm.f zákona 183/2006 Sb. stavebního  zákona, 
schvaluje zastupitele Josefa Kubizňák, jako určeného 
zastupitele, který bude  spolupracovat s pořizovatelem 
územního plánu Magistrátem města Pardubic. 
 

7, Obecní zastupitelstvo   schvaluje prodej pozemku pro 
pana JCh  a to díl „i“ o výměře 249 m

2
  a díl „m“             

o výměře 220 m
2
   obci  Rokytno a k.ú.  Rokytno          

za  cenu   35 Kč/m
2
. 

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

 Vyvěšeno 28.4.2008          Sejmuto 13.5.2008.  
 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje oddělení pozemku  
geometrickým plánem   o výměře 80 m

2
    v obci 

Rokytno a k.ú. Rokytno pro budoucí prodej manželům S 
za  cenu 100 Kč/m

2
.  

 Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. v pl.zn.. 
Vyvěšeno 28.4.2008   ,         Sejmuto 13.5.2008.  
 

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje uzavření „Smlouvy   
o smlouvě budoucí o zřízení věcného   břemene“           
na pozemky parcelních čísel 154/32 a 154/55 v k.ú. 
Rokytno pro společnost     Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4.  
 

10, Obecní zastupitelstvo   na základě výběrového řízení 
konaného dne 29.4.2008 schvaluje  uzavření smlouvy   
na výstavbu „Kanalizace Rokytno - II. stavba“ s firmou 
ABK-Pardubice a.s.  
     

11, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci        
o přijetí žádosti na dotaci projektu „Výstavba 
multifunkčního objektu v rámci rozšíření volnočasových 
aktivit v obci a regionu.“   
     

Kanalizace 
 

Upozorňujeme občany, kteří mají připojenou kanalizaci a 
nevrátili nám doposud podepsané smlouvy , aby je na 
úřad vrátili nejpozději do 30.6.2008. Do tohoto data je 
třeba také zaplatit stočné  na rok 2008 při roční splátce.  
 Poplatek za odvádění odpadních vod veřejnou 
kanalizací, zakončenou čistírnou odpadních vod 
Rokytno – Chvojenec je ve výši 480 Kč za občana a rok. 
Splatný  je  do  30.  6.  2008 při roční splátce. 
Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně       

( po, út, čt,  do 15.30 hodin,  pá do 11  hodin  
          a    st   do 17 hodin )                                                                  
2. příkazem k úhradě 
3. poštovní poukázkou typu A     (  hotovost  – účet ) 
Majitelem  účtu je  Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. 
Účet je  vedený u ČSOB  
Číslo účtu 176977704 / 0300 
Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést 
číslo smlouvy. 

 
II. etapa kanalizace 

 

Téměř po roce máme konečně dobré zprávy 

v pokračování II. etapy kanalizace, což je zbytek 

Rokytna. Je ukončeno výběrové řízení a na prvním místě 

s nejnižší nabídkou se umístila firma ABK Pardubice t.j. 

22.408.391,- Kč s DPH. Zahájení prací předpokládáme 

v červenci letošního roku a dokončení prosinec 2009. 

Financování bude ze tří zdrojů. Největší podíl bude 

z Ministerstva zemědělství, kde je možno získat až       

80 %, dále z prostředků Pardubického kraje máme 

smluvně zajištěno 2.200.000,- Kč a zbytek musíme 

dodat z vlastních zdrojů. To znamená, že celou akci lze 

takto finančně zvládnout. 

 

   

Školní autobus 
 
Oznamujeme, ţe od 16.června 2008  dopravu školáků 
do ZŠ v Sezemicích  zajišťuje i autobus firmy  CONNEX 
spoj číslo 10 s odjezdem z  Rokytna   od  školy  v 7.00 
hodin. 
Tímto spojem lze jet aţ do Pardubic s přestupem 
Sezemicích na spoj č.30, který jede z Bukoviny přes 
Draţkov a Lukovnu a v Sezemicích na sebe čekají. 
Odjezdy autobusu spoje č. 10 jsou následující: 
 
 

Borek                      6.52 
Újezd u Sezemic      6.54 
Bohumileč                6.56 
Rokytno, škola          7.00 
Choteč odb.             7.04 
Sezemice                 7.10 

O  čem se jednalo 



 

 

 

      K  zamyšlení … 
 
Rád bych napsal několik řádků o naději a tom 

ostatním. Pokud slouţí zdraví, bereme svět kolem sebe 
jako samozřejmost, která plyne tak, jak si zamaneme. 
Vše můţeme získat, koupit či jinak toho dosáhnout.   
Pak ale nastane okamţik, kdy naše tělesná schránka 
začne v rámci opotřebení "haprovat". Někdy méně nebo 
málo, jindy víc a někdy to dá pěknou facku, aţ se člověk 
posadí   na pozadí, pokud se nenachází v leţe. Obvykle 
si sám není sto pomoci a pak jen zírá. Nejbliţší či 
přátelé zavolají odbornou pomoc v případě kolapsu 
Rychlou Záchrannou Sluţbu. Zprvu kouká vyjeveně     
na injekce, hadičky a kapačky a cosi blekotá na dotazy 
lékařů, aţ se nakonec pozvolna probudí zpátky              
k vědomí. Srdíčko opět začne pracovat tak jak má a 
bolest uvnitř ustupuje do ztracena. Začínáme vidět, 
myslet a ptát se sám sebe proč a jak se to stalo. Jaké 
náhody a příčiny k tomu vedly. Váţná věc či maličkost.  
V kaţdém případě zkušenost k nezaplacení. Začnete se 
jinak dívat     na lékaře a sestry, které Vám poskytli nový 
vstup do ţivota. Jejich práce má něco co nelze zaplatit a 
ani mírou vděčnosti ohodnotit. Snad je to jejich poslání 
či úděl práce pro druhé a naplno ve dne či v noci.          
A proto mi dovolte malé doporučení určené nejen       
pro nás seniory. Jak jsou vyjádřena ve verších jedné       
z krásných moravských písní od mně neznámého 
autora: 
 

Zastav se chvíli člověče 
uvidíš jak čas běţí 

ţivot kaţdému uteče jako ten vánek svěţí. 
Nestačíš lásku proţívat 

nevidíš květy jabloní 
neslyšíš ptáky zazpívat 
nevíš jak jaro zavoní. 

Aţ budeš spěchat krajinou 
zastav se chvíli malou 

uvidíš krásu nádhernou 
od věků nám tu danou. 
Vidíš jak louka rozkvétá 
uslyšíš stromů šumění 
právě teď cítí ruka tvá 
motýlích křídel chvění. 

Stačí kdyţ chvátá ţivotem 
ať s námi teď zas zpívá 

nevíme v ţití pozemském 
kolik nám ještě zbývá. 

Zastav se chvíli člověče 
já vím ţe spěchat není kam 

ať ţivot nám neuteče 
písničku vám teď zpívám. 

 
Závěrem poděkování panu MUDr. Škodovi a 

všem lékařům na Kardiologickém oddělení v Pardubické 
nemocnici za péči, se kterou nás ze zdravotních 
šlamastik vyvádějí. To nejen   za  sebe, ale za všechny 
nás v seniorském věku. 

                                                                                                        
                                            František Zajíc 

 

 

 

Hlasová dílna 
se zpěvačkou Ridinou Ahmedovou 
 
V sobotu dne 31.05. se v Kulturním domě v Drahoši 
sešli ti, kteří se chtěli zastavit v čase, pohrát si se svým 
dechem a hlasem, setkat se se zajímavými lidmi a 
v neposlední řadě poznat paní Ridinu Ahmedovou – 
zpěvačku, kterou si vybral ke spolupráci pro svůj druhý 
koncert v Praze americký hudebník Bobby McFerrin 
(jistě všichni znáte jeho písničku Don´t worry be happy). 
Celý den nás provázelo nejen slunečné počasí, ale         
i radost z poznávání svých netušených moţností. 
Nevěřila jsem tomu, ţe sešlost osmnácti obyčejných lidí 
bude schopna na konci dne zpívat troj i vícehlasně. Díky 
citlivému, přirozenému vedení hlasové dílny Ridinou 
Ahmedovou se to podařilo. 
Velice si váţím všech, kteří  i v dnešní uspěchané době 
našli sílu a chuť zorganizovat zajímavou akci pro druhé. 
Touto cestou děkuji paní Kateřině Číţkové, která má      
na svědomí kromě výše jmenované akce i zorganizování 
nezapomenutelného domácího divadla s tématikou 
vánočního biblického příběhu. Klobouk smekám              
i před všemi ţenami seskupenými kolem paní 
Komárkové. Díky nim obec ţije a svou nabídkou akcí 
příjemně vyvaţují jiţ tradiční přátelská posezení 
v hospodě U Pitru nad dobrým jídlem, pitím,                 
ve společnosti příjemných lidí. 
Chci také poděkovat všem, kteří se ve svém volném 
čase starají o naše malé poţárníky. Pomáhají tak dětem 
získat nejen určité vědomosti a dovednosti, ale hlavně    
u nich naprosto přirozenou formou vytvářejí zodpovědný 
postoj k sobě i k druhým lidem, touhu pomáhat. 
Do ouška: chcete-li se více dozvědět o Ridině 
Ahmedové, najděte si její stránky na internetu. 
                                                       

                                                   

                                                      Olga Brousilová 
 
 
 
 

Výsledky soutěže 
o show za 100.000 korun 

 
Toto jsou oficiální výsledky soutěţe o show za 100.000 
korun. 
 
Celkem posláno 1234 hlasů 
 (z toho 2 pohledy doručené poštou) 

 
                                                        POČET  
OBEC                          HLASY       OBYVATEL     PROCENT 

  

DOBŘÍKOV              475              453          104,8%   
                         (mají víc hlasů, neţ je obyvatel v obci) 

ROKYTNO            304             777          39,1% 
SEMANÍN                215              572           37,5% 
MLADOŇOVICE        34              327           10,4% 

RYCHNOVna MOR.   55              561            9,8% 

SLOUPNICE              21           1724             1,2% 

 
                                        Filip Novotný   redaktor zpravodajství 
                                                           Český rozhlas Pardubice  

 

http://www.bobbymcferrin.com/


Červen – měsíc myslivosti 
 
Červen je měsíc myslivosti a ochrany přírody. Není 
zvolen náhodně. Vždyť v honitbách se vyskytuje mnoho 
mláďat a to nejen zvěře drobné a spárkaté, ale také 
ostatních volně žijících živočichů. Většina z náš vnímá 
tuto skutečnost a snaží se, aby mláďata nerušeně mohla 
přežít, dospět a pokračovat tak v neustálém koloběhu 
reprodukce svého druhu. Nebude na škodu připomenout 
méně zainteresovaným  i mladé generaci, jaké je vlastně 
poslání myslivců, organizovaných v současné době 
v ČMMJ (Českomoravská myslivecká jednota). V tomto 
roce mimo jiné tato organizace slaví své 85. výročí 
svého založení. Hlavním posláním ČMMJ je zachování a 
ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře a 
myslivost, která je systematicky propojenou řadou 
činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o 
trvalý rozvoj těchto hodnot. Naše činnost zahrnuje i 
aktuální žádoucí regulaci početních stavů populací 
jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný 
nárůst početních stavů jednoho druhu zvěře nebyl 
limitujícím faktorem pro zachování či přirozený vývoj 
ostatních druhů zvěře. Tato volná citace z našich stanov 
ukazuje, že na první místo kladou myslivci ve své 
činnosti chov a ochranu zvěře. Lov je jen součástí chovu 
jako racionální regulace početních stavů zvěře 
v honitbě. Naši honitbu, jež má rozlohu 999 ha. 
obhospodařuje myslivecké sdružení „Smrčiny“ Rokytno, 
které má v současné době 16 členů. Podle stanovených 
jakostních tříd pro chov zvěře bychom měli mít v naši 
honitbě tzv. normovaný stav 55 ks srnčí zvěře, 122 ks 
zajíců, 103 ks bažantů. Jsme rádi, že v posledních 
letech se nám podařilo nejen zastavit pokles stavu 
drobné zvěře, ale naopak každým rokem počet drobné 
zvěře roste. Ne jinak je tomu i u srnčí zvěře. Stále častěji 
registrujeme výskyt divokých prasat a dančí zvěře. Přes 
tyto potěšitelné skutečnosti bych rád připomněl i 
problémy, s kterými se opakovaně každoročně 
setkáváme. Jedná se hlavně o volné pobíhání psů 
v honitbě, kdy psi nejen zvěř ruší, ale často spolu 
s toulavými kočkami ji připravují o život. Večerní 
procházky nemyslivecké veřejnosti po honitbě, 
cykloturistika, necitlivě vedené trasy projížděk na koni 
patří rovněž k novodobým negativním jevům, které 
neprospívají potřebnému klidu pro zvěř. Nechtěli 
bychom využívat zákona a stanovovat zákazy vstupu do 
určitých částí honitby. Věříme ve zdravý rozum lidí, kteří 
si uvědomí, že není vhodné zvláště v tomto období zvěř 
svou přítomností rušit. Odměnou nám bude pohled na 
dobře zazvěřenou honitbu, kdy stavy hlavně drobné 
zvěře se boudou blížit stavům z 60. a 70. let z minulého 
století.  
 

                 Myslivosti zdar! 
Ing. Ivo Minařík 

Myslivecký hospodář 
 
Inzerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            S T Ř Í P K Y      
                       Z  N A Š Í  Š K O L Y  
 
 
 
Plavecký kurz 
Jiţ tradičně se ţáci 1. - 5. ročníku účastnili plavecké 
výuky, která probíhala od 31.01.2008 do 10.04.2008.      
Z 15ti prvňáčků bylo 11 neplavců. Po ukončení kurzu 
nepřeplavali bazén pouze 3 ţáci. Někteří však uplavali 
350m, 310m, 300m, 100m. Takţe teplo a léto můţe 
začít. 
 

Silný zážitek 
Výlet do knihovny v Býšti. Ve středu 06.02. si děti z MŠ 
vyjely na výlet. Cílem jejich cesty byla knihovna v Býšti, 
kde se konala výstava "Ţivé loutky". Paní knihovnice 
ochotně děti provedla celou knihovnou, zapůjčila jim 
kníţky na prohlíţení a pustila pohádku 
"O květinové víle". Jako v pohádce se děti opravdu cítily. 
Z jedné strany se na ně usmívala Sněhurka a trpaslíci, 
nad nimi se vznášel sultán na létajícím koberci a 
čarodějnice na koštěti, na stěně se na ně zubil čert a   
na stole si hověla babička, myslivec a Červená 
Karkulka. Děti si to opravdu uţily. Na oplátku nakreslily 
dojmy z výstavy, které potěšily všechny návštěvníky 
knihovny v Býšti. Touto cestou děkujeme naší obci       
za pomoc při zajišťování dopravy mladších dětí. Starší 
děti si uţívaly jízdu linkovým autobusem. Záţitky byly 
veliké a na výlet rádi vzpomínáme. 
 

IV. školní ples 
Březen je na naší škole spojen se školním plesem. 
Letos byl v pořadí čtvrtý.  
K tradici patří:  
●  pan ředitel Karel Přibyl ze školy v Borohrádku  a jeho 
hudební doprovod 
●  naši sponzoři z řad firem i rodičů, kteří se postarali     
o bohatou tombolu. Touto cestou děkujeme firmě pana 
Černého-ţivočišná výroba, pana Loskota-pekárna 
Rokytno, pana Minaříka-sadařské a zahradnické práce, 
pana Jiřího Novotného-ovoce a zelenina, pana Soukala-
zemědělská výroba, JAVI-Jaroslava Veselá, 
Ţampionárně-Borek, Exver foodu-Staré Ţdánice, Dimpu-
Koštěnice, panu Danelovi-Dabro, paní Štěpánkové-
knihy. Poděkování patří i všem rodičům našich ţáků a 
zaměstnancům školy, kteří se na bohatosti tomboly 
podíleli 
●  příspěvek našich dětí - tentokrát formou skupinově 
vytvořených módních návrhů a jejich prezentování 
A pak uţ záleţelo na kaţdém, jak se dokázal odvázat a 
uţít si to. 
 

Slavík v MŠ 
Ve středu 05.03. proběhla v MŠ pěvecká soutěţ o 
Perníkového slavíka. Zúčastnily se ho všechny přítomné 
děti. Pro porotu skládající se z maminek a pí. učitelek 
bylo těţké rozhodnout se o třech nejlepších zpěvácích 
z kaţdého oddělení. Přes to Valentýnka Trojanová, 
Terezka Košová a Terezka Adamcová z oddělení 
mladších dětí a Lenička Sitová, Magdalenka Horáková a 
Kubíček Machatý z oddělení starších dětí si odnášeli 
domů velké perníkové slavíky, které dětem upekly a 
nazdobily naše paní kuchařky. Všichni zpěváci byli 
odměněni diplomem a malým perníkovým slavíčkem.  
Uţ nyní se děti  těší na další ročník. 

Aneta Lochmanová 

 

Firma Ladislav Soukal  přijme 
brigádníky 

 

na  sběr  okurek  a  polní  práce  
 

období  červenec –srpen. 
 

Info na tel.: 602435121, 466989226 



Za panem Josefem Ladou 
V pátek 14. března se prvňáčci vypravili do Pardubic    
za panem Josefem Ladou. Setkání se uskutečnilo          
v Domě U Jonáše, kde na ně čekal výběr ze všech 
ţánrů Ladovy tvorby. Děti si uvědomily, ţe svět, který 
Lada maloval vlastně nikdy skutečný ani nebyl, ale 
ilustrátor si ho vytvořil sám. Vycházel z proţitků dětství, 
ke kterým neodmyslitelně patřil kocour Mikeš, vodníci, 
hastrmani, kmotra liška a další. Dospělému obrázky 
prozradily, jak zcela samozřejmě a ţivě Lada pouţíval 
karikaturu. Opět jsme se přesvědčili, ţe dílo Josefa Lady 
je stále ţivé a potěší děti i dospěláky. Příjemné bylo        
i setkání s Ladovými Nezbednými pohádkami. Děti se    
u nich pobavily i ve škole a vyzkoušely si zahrát           
na ilustrátory. 
 
Tvořivá odpoledne v MŠ 
26.03. se ve školce konalo tvořivé odpoledne rodičů 
s dětmi. Na programu bylo tvoření ubrouskovou 
technikou. Rodiče nakoupili květináče, rámečky           
na zdobení, ubrousky a lepidla. Odpoledne se velmi 
vydařilo a tak se maminky rozhodly to zopakovat. 
Maminky se sešly ve čtvrtek 22.05. Rozešly se aţ        
ve večerních hodinách. Domů si odnesly své výtvory. 

Jana Bednářová 

 
Malování šátků 
Ve čtvrtek 3. dubna se celá naše škola proměnila           
v tvořivou dílnu nebo také chcete-li ve výrobnu šátků. 
Dětem z mateřské školy i ţákům ze základní školy se 
podařilo vytvořit originály, které tentokrát ocenila 
převáţně ţenská část rodiny. 
 
Za včelami do Pardubic 
Ve čtvrtek 10.04. se děti ze staršího oddělení vydaly       
do Pardubic do Ekocentra Paleta. Téma programu bylo 
„včely“. Děti se seznámily se ţivotem včel, kdo v úle ţije, 
jak se jmenují všichni jeho obyvatelé a jakou mají v úle 
funkci. Aktivně se zapojily do her a činností . Proměnily 
se v matku, trubce i dělnice. Brčko jim slouţilo jako 
sosáček, kterým nanosily vodu jako nektar, Třídily 
kuličky, které představovaly pyl a z modelíny tvarovaly 
plástev. Povídání bylo velmi zajímavé a poučné.  
Na základě těchto zkušeností se děti zúčastnily výtvarné 
soutěţe pořádané časopisem včelařství. 

Jana Bednářová 

 
Setkání s pověstí 
Ve středu 16. dubna přivítali ţáci 2.-5. ročníku pracovnici 
Krajské knihovny paní Karlu Jarou, s kterou se mohli 
přenést do doby dávno minulé, ve které vznikaly pověsti 
o něšťastné lásce, o silácích i chytrácích, o vzniku názvu 
různých obcí, o čertech atd. Zaujala je i pověst, která se 
odehrává v nedalekém Vysokém Chvojnu. 
 
Perníkový slavík 
V pátek 25. dubna proběhlo školní kolo pěvecké 
přehlídky "Perníkový slavík", kterému předcházela kola 
třídní. Ţáci se na celé akci aktivně podíleli. Nejprve v roli 
zpěváků třídních kol. Vybraní zástupci postoupili          
do školního kola. V něm se ţáci rozdělili na zpěváky a 
porotce. Rozhodovali o nejsympatičtějším zpěvákovi a 
zpěvačce. Také zasedli vedle vyučujících do poroty, aby 
body ohodnotili pěvecký výkon. A jak to dopadlo?          
V kategorii 1.-2. ročníku získali nejvíce bodů od poroty a 
velkého perníkového slavíka Stázka Hrušková, Stefi 
Lambert a Ondra Hadaš. V kategorii starších ţáků si 

velké slavíky vyzpívaly Káťa Malířová, Adélka Boltíková 
a Martinka Ivaničová. "Sympaťákem" a "sympaťačkou" 
se pro tento školní rok stali Stefánek Lambert a Adélka 
Boltíková.  
Víte, jaké to je zpívat před všemi ţáky a dospěláky 
školy? Zeptejte se našich prvňáčků, kteří překonali 
strach a předali radost druhým i získali potřebou 
zkušenost. Všichni ocenili, jak se představili a 
komunikovali s publikem.  
Tento rok jsme zaţili i hudební sprchu plnou pozitivní 
energie a jedinečného X faktoru v provedení k této 
příleţitosti vzniklé ţákovské hudební skupiny ROCK 
CHESTERS.  
Díky voňavým perníkovým slavíčkům, které nám jiţ 
tradičně upekly a nazdobily naše kuchařky, byla 
přehlídka stylová. 
 
Odpoledne v režii rodičů 
Sobota 26. dubna, nádobí po obědě je umyto a já, jako 
další nadšenci, vyráţím za dobrodruţstvím. Asi bych se 
však měla přiznat k tomu, ţe se ve mně ozývalo mé 
druhé já, které kladlo zákeřné otázky -"Máš uklizeno? To 
ti nestačil týden, kdy se ti moc nedařilo a vše tě 
vyčerpávalo? Uţ se necítíš unavená? Uţ si nemyslíš, ţe 
máš všeho dost?" A mé první já odpovídalo: "Ano, ano, 
ale..." "Tak si pak neztěţuj", odseklo druhé já. Ale to uţ 
jsme předjíţděli cyklisty na malých i velkých kolech         
v doprovodu psa, abychom se posléze přivítali se všemi, 
kteří se rozhodli, ţe společně stráví čas příjemně a 
smysluplně. A pak uţ šlo překvapení za překvapením.  
Stylové občerstvení pro malé i velké.  Kdo neznal, ten 
poznal akčního "Ďoubu" (pana Ďoubalíka) a celý 
realizační tým, který kolem sebe soustředila paní 
Hrušková. Zubili jsme se na sebe přes růţové brýle 
mámení. Paní Ďoubalíková všem přítomným rozdala 
text písně sobotního odpoledne. Někomu se rozšířil 
úsměv, jinému trošku zmrzl. Po nesmělém začátku 
zpívali snad všichni . Poznala jsem i dle obsahu textu 
písně, ţe toto odpoledne bude "hustý". A bylo.     Na 
louce se rozehrálo golfové střetnutí „Jiţanů“ a 
"Seveřanů". Uţ ani nevím, kdo vyhrál, ale do míčků se 
trefili všichni. Dětem byl předán úţasný plán. (Já ho 
vymámila na paní Hruškové aţ po akci, abyste se i Vy 
mohli potěšit. Najdete ho v informační skříňce před 
školou). Děti s dospělými hledaly za pomoci špionských 
fotek na plánku tajné kódy. Díky dobré „mušce“ se jim 
podařilo zahnat „nebezpečného divočáka“.  
Neţ jsem s paní Rychlou probrala zahrádky, děti 
zbudovaly lesním skřítkům "eko domečky".  
Po zdolání nelehkého přírodního terénu jsme se ocitli   
na místě, které mělo kouzelnou moc - i dospělí se stávali 
na chvilku dětmi. Kaţdý si vyzkoušel alespoň jedno        
z nabízených lákadel. Ti méně hmotní se bez cizí 
pomoci přehupovali na laně přes potok. Vzhledem         
k tomu, ţe kladku měli v rukou svalnatí chlapi, neodolala 
jsem pokušení a nechala se vyvézt přes potok do koruny 
borovice. Děti si vyzkoušely svou rovnováhu, obratnost 
na opičí lanové dráze. Uznání zaslouţí všichni, kteří 
zvítězili nad svým strachem. I kladina vzniklá                
ze zlomeného stromu se stala adrenalinovou atrakcí, 
kterou si vyzkoušel i ne jeden manţelský pár. Zvedačka 
i hříšný tanec však chyběl. Za to déšť se přihnal v plné 
síle a kaţdý ho brzy ucítil na kůţi celého těla i              
ve čvachtajících botách. Nikdo to však předčasně 
nevzdal. S vervou jsme se prodírali zákeřnými 
„gumovými ostruţinami". Odhalili jsme, co do lesa 
nepatří. Ivánka zajímalo, zda opuštěná podprsenka má 



majitele. Úsměvy přes kapky deště vyloudila vodovodní 
baterie, která nabízela představu termálního potoka. 
Netušili jsme, ţe v lesích v okolí Hoděšovic se nachází 
unikátní mluvící pařez. Nevěříte? Slyšeli jsme ho         
na vlastní uši.  
Světýlko mezi stromy. Jestliţe jste právě nyní 
zalaškovali s myšlenkou na perníkovou chaloupku, tak 
jste správně nakročili. Došli jsme k ohni dvanácti 
měsíců, kde na nás čekal i stoleček, který se téměř sám 
prostíral.  Neuvěřitelné se stalo skutečností. Našel nás 
bludný zmrzlinář, který dle legendy právě v tomto období 
kaţdý rok projíţdí od Vysokého Chvojna přes 
Hoděšovice směrem ke Zvičině u Hořic a hledá děti a 
dospěláky, kteří se mají rádi a umí si vzájemně dělat 
radost. Jen tak do ouška - trošku podezírám Ďoubu,     
ţe předal prostřednictvím tajných kódů, které našly děti, 
zprávu zmrzlináři a ten byl rád, ţe se uţ nemusí se 
zmrzlinou plahočit. 
Dík všem rodičům a přátelům, kteří zorganizovali 
nevšední odpoledne. Škoda, ţe neslyšeli nadšené 
pondělní vyprávění účastníků spoluţákům a neviděli 
jejich nadšené rozzářené oči. 
 
Přednáška pro veřejnost 
V úterý 29. dubna se v naší škole sešli zástupci rodičů i 
zájemci z řad veřejnosti, aby si vyslechli přednášku 
pracovnice Krajské knihovny v Pardubicích - paní Karly 
Jaré na téma "Pověsti našeho regionu". Všem 
zúčastněným byla umoţněna konfrontace pověstí          
s historickými daty a událostmi. Zájemcům byla 
nabídnuta i literatura zabývající se touto problematikou. 
Došlo i na "libůstky". Např. víte, ţe byla změřena 
rychlost přesunu čertů se zátěţí? Tak vězte, ţe 
nejrychlejší čert se zátěţí -se skálou- urazí 24km za 
12sekund, 7 200km za hodinu a nejpomalejší čert půl 
km za 12sekund. 
 
Víte, že ........ 
 
  Ve středu 30. dubna se na naši školní zahradu slétly 
čarodějnice a jiné podobné příšerky ze všech koutů 
světa. 
 

 Byl mezi nimi Gargar, který přicestoval na 
neviditelném vzdušném vznášedlu a měl vtipný start. 
 

  Třapatec velmi dobře a daleko vrhal koštětem. 
 

 Stejně vynikající hody měl Dlouhokrátký, který 
startoval pozpátku a létal jako o ţivot. 
 

 Nil, který při hodu koštětem ohroţoval porotu, létal 
způsobem zvaným „splašené koště“ 
 

 Gufrt všechny velmi pobavil svým vtipným letem, při 
kterém ztratil zadní část svého vznášedla. Přesto letěl 
dál a úspěšně přistál. 
 

 Velmi divoký let předvedli Smrtonoši, kteří s sebou 
původně měli i Frťačku. Tu však během letu ztratili. Ona 
si pohotově sehnala náhradní dopravu a předvedla svůj 
výbušný let. 
 

 Mezi dalšími kráskami zavítala na naši slavnost i Bibi 
a Kiki, které předvedly dvouruční hod koštětem. 
 

 Zajímavé modely oblékly Zubajda a Zubejda, která 
navíc předvedla, jak se hází za roh. 
 

 Závojnatka a Pavučinka přilétly s nejnovějšími vzory 
pavučin a závojů. 
 

 Hosté se mohli seznámit s nejnovějšími trendy 
v zaklínání. Zde jsou některé ukázky:  
- Čáry, máry obláčku, leť vzhůru koláčku. Staniž se! 
- Čáry, máry myši piští, kawasaki ať pryč fiští. 
- Vana, vana, vanička, takhle nenastartuje   žádná   
   Anička. Staniž se! 
 
 
Testování 
Ţáci 5. ročníku si koncem dubna lámali hlavy při 
vyplňování srovnávacích testů SCIO, ve kterých měli 
uplatnit své vědomosti a dovednosti z oblasti českého 
jazyka, matematiky a všeobecných znalostí o okolním 
světě. Celková náročnost testu byla sestavena tak, aby 
průměrný ţák 5. ročníku vyřešil správně přibliţně 
polovinu úloh. 
Celkem se testování zúčastnilo 10 074 ţáci z celé 
České republiky, z 617 tříd,  
ze 443 škol. Z toho bylo z Pardubického kraje 479 ţáků, 
35 tříd, 32 škol. 
Z vyhodnocených testů jsme pro naši školu získali tyto 
informace:  
V individuální zprávě Matyáše Hadaše si můţeme 
přečíst tyto výroky – u obecných studijních předpokladů 
„Tvůj výsledek je v rámci všech testovaných škol 
špičkový“(čistá úspěšnost 86,5%), v českém jazyce 
„Tvůj výsledek je v rámci všech testovaných škol 
nadprůměrný“(čistá úspěšnost 60,7%), v matematice 
„Tvůj výsledek je v rámci všech testovaných škol vysoce 
nadprůměrný“(čistá úspěšnost 86,7%).  
V individuální zprávě Vítka Macháčka jsou 
zaznamenány následující výroky –  
obecné studijní předpoklady „Tvůj výsledek je v rámci 
všech testovaných škol vysoce nadprůměrný“(čistá 
úspěšnost 78,3%), v českém jazyce „Tvůj výsledek je 
v rámci všech testovaných škol průměrný“(52,6%), 
v matematice „Tvůj výsledek je v rámci všech 
testovaných škol vysoce nadprůměrný“(82,2%).  
Celkově se vyhodnocené výsledky třídy jako celku 
pohybovaly mírně nad průměrem, přibliţně kolem 60%. 
 
Saunování 
Od 05. května do 26. května se 7 dětí z mateřské školy 
otuţovalo v sauně ve Starém Hradišti. Touto cestou 
děkujeme obci za zajištění dopravy. 
 
Exkurze na hvězdárnu 
Dne 7. května ţáci 4. a 5.ročníku navštívili hvězdárnu     
v Hradci Králové. 
O průběhu středečního dopoledne si uděláte nejlepší 
představu, kdyţ si sestavíte mozaiku z postřehů našich 
ţáků. 
☺ „7.5. jsme jeli do hvězdárny v Hradci Králové. Čtvrťáci 
a dva páťáci jeli s panem starostou a zbytek s paní 
Hruškovou. Nejdříve jsme byli u dalekohledu. Pan 
průvodce nám ukazoval, co by se stalo, kdybychom 
koukali na Slunce dalekohledem. Papír, na kterém to 
ukazoval, shořel. Potom jsme šli na planetární stezku, 
která začínala před hvězdárnou, kde bylo Slunce. Velice 
mne překvapilo, že na Venuši je větší teplota než         
na Merkuru, když Merkur je blíž k Slunci. Došli jsme 
k Saturnu. Jeho modelu někdo ukradl prstenec. Den se 
nám vydařil, bylo slunečné počasí“.  (Vítek) 
☺ „Jeli jsme s paní Hruškovou do planetária v Hradci 
Králové. V autě byla sranda. Nejdříve jsme šli                 
k dalekohledu. Pak jsme si šli koupit horkou čokoládu.“ 
(Adam) 



☺ „ Před vchodem bylo metrové slunce, které jsme si 
mohli prohlédnout.“ (Pepa) 
☺  „Byli jsme na střeše. Ten pán nám půjčil brýle           
s černýma sklíčkama. Já jsem se podíval těma brýlema 
do slunce a viděl jsem takovou zelenou kuličku.“ (Petr) 
 ☺ „Dívali jsme se na střeše přes divné brýle. Všude 
černo jenom slunce zelené jako drahokam. První jsme 
rozkývali kyvadlo. Moc se mi to líbilo.“ (Martinka) 
 ☺ „Bylo zajímavé, že když dáš papír k dalekohledu a 
namíříš na slunce, on se ti za chvíli zapálí. Nejvíce se mi 
líbilo, že se tam může otáčet střecha ze strany na 
stranu.“ (Renatka) 
 ☺ „Líbilo se mi, jak jsme se dívali na plátno, na kterém 
se přes dalekohled promítalo Slunce. Zajímavé bylo, že 
Slunce na sobě nemnělo žádné skvrny. A když jsme šli 
po stezce, tak jsme furt jedli.“ (Filip) 
☺ „ Slunce na plátně utíkalo, protože se Země otáčela. 
Podle mě se ten výlet vydařil a za 35 korun to stálo za to 
tam jít.“ (Jirka) 
 ☺ „Chtěl bych se s rodiči domluvit, jestli bychom se 
podívali na večerní hvězdy.“ (Tomáš) 
Příspěvky žáků nejsou stylisticky upravovány. 
 
Mezinárodní matematická soutěž 
Dne 27. března se jiţ tradičně ţáci 2. aţ 5.ročníku 
zúčastnili mezinárodní matematické soutěţe Klokan, 
kategorie Cvrček a Klokánek. 
V Pardubickém kraji se v kategorii Cvrček (ţáci 2. a 
3.ročníku) zúčastnilo 3856 ţáků. Výkony byly 
ohodnoceny bodově. Maximum bodů 65. 
Naši ţáci V. Leder,  O. Kaplan a K. Malířová  
získali 50 bodů, čímţ se umístili na 453 - 592 místě (139 
ţáků v kraji dosáhlo shodný počet bodů).  
Ţáků 4. a 5.ročníků - kategorie Klokánek - se do soutěţe 
zapojilo 4 040. Maximálně se mohli propočítat ke 120 
bodům. Ţáci 5. ročníku V. Macháček získal 114 bodů 
a celkově se umístil na 5 - 14 místě, M. Hadaš získal 98 
bodů a umístil se  
na 94 – 111 místě. 
 
Kam se rozejdou naši páťáci? 
V dubnu probíhaly přijímací zkoušky na střední školy. Jiţ 
tradičně i ţák z naší školy projevil zájem o studium na 
gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích. Vzhledem           
k tomu, ţe z 38 účastníků přijímacího řízení skončil na 
10. místě, byl přijat. Zbývajících pět chlapců 5.ročníku 
bude pokračovat v základním vzdělávání na ZŠ 
v Sezemicích a jeden v Pardubicích. 
 
Co se nám líbilo 
☼ V pondělí 26. května proběhlo ve školní druţině 
sportovní odpoledne spojené s opékáním uzeniny. 
 

☼ Ve čtvrtek 29.května se děti z mateřské školy 
vypravily na Kočičí hrádek u Slatiňan. Výlet se jim 
vydařil i počasí jim přálo. 
 

☼ V pátek dne 30.05. navštívili prvňáčci Kunětickou 
horu. Měli moţnost setkat se s obřím pohádkovým 
drakem, který jim prozradil, jak to vlastně bylo 
s Kunětickým pokladem. Nechyběl ani pan král, 
princezna a princ ani sluţebnictvo. Bylo to trochu 
zamotané, ale na konec vše dobře dopadlo. 
Děkujeme panu starostovi, paní Lambertové a paní 
Hadašové za bezpečnou cestu tam i zpět. 
 
 
 

Nejsme lhostejní  
Naše škola se jiţ druhým rokem zapojila do dobročinné 
akce Fondu Sidus, jejímţ hlavním cílem je získání 
finančních prostředků ke zlepšení ţivota dětí                  
v nemocnicích. Ţáci prostřednictvím zakoupení přívěsků 
Smajlíka, Sidusáčka nebo Sweepera přispěli částkou 
1.570,-Kč k zakoupení lékařských přístrojů. Podrobnější 
informace najdete na www.fondsidus.cz 
 
Poznávací přírodovědná soutěž  
Ve středu 04. června se vybraní ţáci 3.-5. ročníku 
zúčastnili poznávací přírodovědné soutěţe 
organizované DDM Delta. Regionálního kola se 
zúčastnilo 64 ţáků z 3. tříd, náš Jaroslav Moravec se 
umístil na na 15.-18.místě se ziskem 21,5. Kateřina 
Malířová se ziskem 23 bodů obsadila 6.-8. místo a 
Matyáš Hruška s 26 body získal 1.-3. místo. 
Ze 4. tříd se zúčastnilo soutěţe 47 ţáků. Z naší školy 2 
ţáci. Josef Valenta si vybojoval s 37 body 13 místo. 
Renata Rychterová se umístila v druhé polovině. Vítěz 
této kategorie získal 44 bodů. 
Z 5. ročníků se potýkali se znalostmi rostlin a ţivočichů 
43 ţáci. Vítek Macháček získal 49 bodů a obsadil 8.-9. 
místo. Matyáš Hadaš s 55,5 bodů obsadil 4. místo a od 
2. a 3. místa ho dělí pouze 0,5 bodů a od 1. místa 3,5 
bodu. 
Prvních 10 umístěných z kaţdé kategorie se zúčastní 
slavnostního vyhlášení výsledků, které proběhne ve 
středu 18. června v 15hodin ve velkém sále DDM Delta  
 
Na co se těšíme, co nás čeká 
 

☼ Ve středu 04. června proběhne v mateřské škole 
sportovní odpoledne, které pro děti připraví rodiče         
ve spolupráci s pí. učitelkami. 
 

☼ V úterý 10.06. k nám zavítají kouzelníci, kteří budou 
své představení doprovázet krásnými písničkami. Tuto 
"Školičku kouzel" mohou děti shlédnout od 10,30hod. 
 

☼ Ve středu 18. června od 15.30hodin se předškoláci 
oficiálně rozloučí se školkou prostřednictvím krátkého 
vystoupení, na kterém prokáţí znalosti a dovednosti 
získané na krouţku anglického jazyka a hry                  
na zobcovou flétnu. 
Po ukončení proběhne setkání rodičů s budoucí  
pí. učitelkou 1.ročníku, která předá rodičům informace 
potřebné k příjemnému vstupu dětí do 1.ročníku. 
 

☼ V úterý 24. června v 08,00hodin pojedou děti na výlet 
do Nového Města nad Metují, kde si prohlédnou zámek, 
zahrady a expozici muzea.  
 

☼ V posledním červnovém týdnu proběhnou akce, které 
mají v naší škole dlouholetou tradici. Ţáci si budou moci 
změřit svou rychlost, hbitost, obratnost na školní 
olympiádě.  Snad se jim letos podaří uvidět při 
přespávání  ve škole malé školní skřítky, kteří se 
v průběhu školního roku baví přemisťováním různých 
předmětů, schováváním bačkor a jinými činnostmi,        
o kterých si paní učitelky myslí, ţe je provádí ţáci. 
 
 
Všem čtenářům Rokytenských novin za všechny 
zaměstnance naší školy přeji dovolenou a prázdniny, 
které budou pro Vás ty nejlepší, zkrátka ušity na míru. 

                                                                                                                   
Olga Brousilová 

 

 

http://www.fondsidus.cz/


 

MLADÍ HASIČI 

 
 
 

V sobotu 7.6.. si děti v letošní sezoně naposledy 
zazávodily v Moravanech. Jak se jim na jaře vedlo? 
 V březnu se starším podařilo vyhrát 
v Rohovládové Bělé v Boji o kuţelky, to je navnadilo, 
věřili si na vítězství v Rokytenské míli. Bohuţel se jim 
ale ten den nedařilo a doma skončili 4. Nepopulární      
4. místo zbylo i na mladší. Překvapilo druhé druţstvo 
mladších na 7. místě. Závodu se zúčastnilo i naše 
druţstvo přípravky. 
 Dalším závodem v pořadí byly závody              
ve Slepoticích. Odtud si starší i mladší přivezli shodně   
6. místo. O týden později nás čekala soutěţ v Lipolticích, 
kde mladší konečně prolomili smůlu a dovezli si pohár 
za 2. místo, starším se také dařilo, skončili 3. 
 Závodem, na kterém se nám tradičně daří, jsou 
Bukovinské hrátky v Bukovině nad Labem. Mladší si 
letos přivezli pohár za 3. místo, starší  vyhráli. 
 Hned za týden měl přijít den D, tzn. 
nejdůleţitější závod roku a tím je okresní soutěţ, která 
se letos konala ve Dřítči. Starší si věřili na postup         
do krajského kola, ale nevyšlo to a skončili                   
na nepostupovém 3. místě. Mladší se celý den drţeli    
na medailových pozicích, ale rozhodly útoky, zbyla       
na ně „bramborová medaile“. Letos poprvé se              
na okresní soutěţi představila i druţstva přípravek 
(školková druţstva). Soutěţili ve třech disciplínách a 
vyhráli úplně všichni. Na nástupu si naši nejmenší, ve 
slovním a nechybělo mnoho i pěstním souboji, vyřídili 
spory s druţstvem ze Slepotic a pak uţ všichni dostali 
medaile za předvedené výkony. V neděli pak proběhla 
soutěţ dospělých a dorostu. Naši dorostenci skončili na 
2. místě za Čeperkou. Dospělí v poţárním sportu 
obsadili také nepostupové 2. místo. Na krajské kolo 
v Novém Městě na Moravě se tak podívá jen Karolína 
Matušková, která si vybojovala postup za 3. místo mezi 
dorostenkami - jednotlivkyněmi.  
 Dorostenci se ještě před okresem zúčastnili 
soutěţe v  Břehách, kde v kategorii muţů obsadili          
5. místo. Týden po okresní soutěţi se druţstva okrsku   
č. 2 sjela na okrskovou soutěţ v Bukovině nad Labem. 
Naši dorostenci vyhráli putovní pohár za 1. místo.  
 Posledním závodem jsou jiţ tradičně 
Moravanské hrátky. Vyhlašuje se zde Liga mladých 
hasičů okresu Pardubice. Typický je upravený útok, kdy 
8. člen druţstva obíhá metu, sedne na houpačku a 
píšťalkou odstartuje svoje druţstvo. Po nastříkání terčů 
musí proudaři naplnit sud vodou (na druhé straně 
houpačky) pomocí kbelíků. Čas se zastavuje                
po převáţení velitele na houpačce. V horkém dni se 
dařilo všem třem rokytenským druţstvům. Dorostenci 
vyhráli, mladší skončili 3. a starší 4. Hned                        
po vyhodnocení hrátek proběhlo vyhodnocení Ligy MH. 
V konečném hodnocení všech odběhaných soutěţí si 
starší stejně jako loni odvezli pohár za 2. místo a mladší 
si oproti loňskému 4. místu polepšili a skončili 3.  
  
 
 
 
 

Moravanami soutěţení pro letošní sezonu skončilo. 
Dalším závodem je Memoriál Karla Oppy v Čeperce, ale 
to aţ v září. Dne 14.června jedeme na dětský den               
do „druhého Rokytna“, tedy Rokytna u Nového Města   
na Moravě. 
 O prázdninách se chystáme na letní tábor 
v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Byli jsme se tam 
podívat. Jsme srdečně očekáváni a majitelé nám dali 
k dispozici celou kapacitu chatek. Kdo by se tedy chtěl 
ještě zúčastnit, ať se přihlásí u mně  -   776646869, 
janaFBI@seznam.cz 
Tábor se uskuteční v termínu 5.- 12.7.2008.  
Cena 2000 Kč. 
 

Připomínám internetovou adresu mladých hasičů: 
www.sdh-rokytno.webgarden.cz 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Za úspěšnou letošní sezónu bychom rádi poděkovali i 
našim sponzorům, kteří nám pomohli ať uţ finančně 
nebo materiálně. 
Děkujeme:  
p. Kloučkovi z Bohumilče – z jeho finančního příspěvku   
                                            byla zakoupena část triček 
manţelům Kuchařovým –   druhá část triček 
p. Köhlerovi z Bohumilče – zakoupeny kalhoty 
p. Čepkovi z Bohumilče  –  zakoupeny kšiltovky 
p. Ráţkovi Bohumilče     –  oprava chlazení u mašiny,  
                                     výroba rozdělovače pro přípravku 
p. Formánkovi z Rokytna – zapůjčení kontejneru a   
                                   odvoz papíru do sběrných surovin 
obecnímu úřadu za půjčování Tranzita a za vstřícnost   
p. Kubizňáka a p. Kamenické 
 

Díky našim sponzorům a píli dětí získáváme sílu 
pokračovat v této zálibě, hasičině.  
                                                                                   Jana Richterová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladí  hasiči   pořádají  
 

v Rokytně,  Bohumilči , Zástavě  i  Drahoši 
 

sběr papíru 
 

v pátek 20. 6. 2008  od 16 hodin 
 

  -     systém stejný jako při sběru železa  

- připravte papír , pokud možno svázaný,      

      před dům, děti si ho odvezou  
 

                           Děkujeme 
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