
  RR  oo  kk  yy  tt  ee  nn  ss  kk  éé    

  nn    oo    vv    ii    nn    yy  
                                                                             

říjen 2008  
 

Váţení  spoluobčané , 
 

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

o soutěţi Vesnice roku, oznámení o konání voleb , dále to jsou  příspěvky našich dopisovatelů   a zpráva  

o činnosti v naší škole.                                       

 
 

KULTURNÍ KOMISE OBCE ROKYTNO VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

 

DRAKIÁDU 

 

 

Druhý ročník rokytenské drakiády se koná  
 

v neděli   12.10.2008 
 

Začátek akce je ve 14 hodin                                              

                                      na louce u Kachňárny. 
 

Srdečně vás zveme na odpoledne plné her a létání. 

Těšíme se , že rodiče i jejich ratolesti více popustí 

uzdu své fantazii a předvedou vyrobené draky dosud 

nevídaných tvarů a rozměrů.Doufáme, že nám bude 

vydatně foukat, aby se většina draků ocitla               

ve vzduchu bez výraznější námahy. 

Všichni účastníci jsou zváni na buřtové posilnění a 

pečené brambory v ohni. 

Bude možnost zakoupení teplého pití   a  máme 

k dispozici Kachňárnu před případným deštěm. 

Pro děti jsou připraveny účastnické diplomy.            

Na závěr vyhlásíme největšího draka a nejlepšího 

letce.  
                                        Za kulturní komisi K.Komárková 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

DO KONCE ROKU 
 

 

 

1.11.    VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 

8.11.    KERAMIKA  

           + PLETENÍ Z PEDIGU 

                                                                

15.11.   LAMPIONOVÝ PRŮVOD                  

           + GLAZOVÁNÍ KERAMIKY 

                                                                

4.12.     MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

 

 BLIŢŠÍ INFORMACE BUDOU VYVĚŠENY A 

VYHLÁŠENY. 

                             
                                                                                                                                  

         ZA KULTURNÍ KOMISI K.KOMÁRKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce Rokytno 
za  červen -  září   2008 
Rada se sešla celkem 4 x, obecní zastupitelstvo  2x. 
 
 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 
 č. 3/2008 ze dne 18.6. 2008 

 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady 
za poslední období.    
2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou změnu 
k 18.6. 2008 
  Příjmy celkem:  2.250.000,- Kč    
  Výdaje celkem: 2.250.000,- Kč 
 

3, Obecní zastupitelstvo doporučuje zapracovat            
do nového územního plánu  
   -   poz. parc. čísel 240/14  a 34/31 v k.ú. Bohumileč  
   -   v k.ú. Rokytno pozemky v severní části obce         
od čp.28 po silnici II/298 pro výstavbu rod.  domků.    
  
4, Obecní zastupitelstvo   schvaluje prodej pozemku    
pro pana JJ a to pozemek parcelního čísla 864/11                
o výměře 849 m

2
   obci  Rokytno a k.ú.  Rokytno           

za  cenu   400 Kč/m
2
. 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. 
Vyvěšeno 21.5.2008          Sejmuto 17.6.2008.  
 

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje budoucí prodej 
pozemku části  240/14 v k.ú.   Bohumileč po schválení 
nového územního plánu   panu DM.  
      
6 , Obecní zastupitelstvo doplňuje  bod č. 4  usnesení 
3/2007   a to takto a dále schvaluje prodej  p.p.č. 412/34 
o výměře 1157 m

2
 v obci Rokytno a k.ú. Bohumileč i   

pro  pana MP .     
 
7, Obecní zastupitelstvo  vzhledem k ukončenému 
dědickému řízení mění bod č.5 usnesení 5/2007 ze dne 
17.10.2007  takto: schvaluje prodej pozemku pro  JČ , 
JČ a  IK a to   p.p.č. 1123/99 o výměře 136 m

2
, p.p.č. 

1123/100  o výměře 86 m
2 
a p.p.č. 1123/101  o výměře 

133 m
2
  obci Rokytno a k.ú. Rokytno za  cenu 35 Kč/ m

2
. 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. 
Vyvěšeno 27.9.2007          Sejmuto 16.10.2007.  
 
8, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí postup příprav 
k  zahájení   výstavby „Kanalizace  Rokytno - II. stavba“ .  
     
9, Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce zahájit 
přípravu výběrového řízení na akci    
 „Výstavba  multifunkčního objektu v rámci rozšíření 
volnočasových aktivit v obci a regionu.“   
   
 
 
 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno      
č. 4/2008 ze dne 10.9. 2008 

 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady 
za poslední období.    
 
2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou změnu 
k 10.9. 2008 
         Příjmy celkem:   3.115.000,- Kč        
         Výdaje celkem:  3.115.000,- Kč 
 
3, Obecní zastupitelstvo   schvaluje bezúplatný převod   
pozemků parcelních čísel 260/1 ,260/2 a 268     
vedených ve zjednodušené evidenci (PK) pro  obec  
Rokytno, které jsou ve vlastnictví z České  republiky 
(správa  Pozemkový fond ČR) . Uvedené nemovitosti   
jsou   zapsány  v katastru   nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro  Pardubický kraj , Katastrální    pracoviště 
Pardubice     na   listu vlastnickém  č. 10002  pro obec  a 
k. ú. Rokytno,okres  Pardubice. 
  
4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku dle 
GP č.474-47/2008 a to: p.p.č. 127/59 o výměře 340 m

2
. 

 v obci Rokytno a k.ú. Rokytno manţelům  R,   za  cenu 
35 Kč/ m

2
.  

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb.  
     Vyvěšeno 10.8.2008          Sejmuto 9.9.2008. 
 
5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku dle 
GP č. 474-47/2008 a to: p.p.č. 127/58 o výměře 649 m

2
. 

 v obci Rokytno a k.ú. Rokytno manţelům H , za  cenu 
35 Kč/ m

2
.  

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb.  
     Vyvěšeno 10.8.2008          Sejmuto 9.9.2008. 
 
6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku dle 
GP č. 478-181/2008 a to: p.p.č. 1152/2 o výměře 65  m

2
   

v obci Rokytno a k.ú. Rokytno  panu  B  za  cenu       
100 Kč / m

2
.  

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb.  
     Vyvěšeno 18.8.2008          Sejmuto 9.9.2008. 
    
7, Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním 
výběrového řízení  na poskytovatele úvěru pro  
dofinancování akce „Kanalizace   Rokytno - II. stavba“ . 
Výzva bude zaslána těmto peněţním ústavům: Česká 
spořitelna a.s. , ČSOB a.s. , Komerční banka a.s.     
     
8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje podat ţádost          
na dotaci do II. kola výzvy z ROP podopatření 2.3.        
na „Výstavbu  multifunkčního objektu v rámci rozšíření 
volnočasových aktivit v obci a regionu.“   
   
9, Obecní zastupitelstvo   schvaluje „Veřejnoprávní 
smlouvu“ s městem Sezemice na výkon   úkolů městské 
policie stanovených zákonem č.533/1991 Sb. o obecní 
policii.  
              
10, Obecní zastupitelstvo  schvaluje nájemné 
v obecních bytech ve výši  20,16 Kč/ m

2
 z  18,00 Kč/ m

2
. 

Navýšení tedy činí    12 % . 
Toto nájemné bude platit od 1.1.2009. 
 
11, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  podání 
ţádosti na dotaci z POV Pardubického kraje  
 
 

O  čem se jednalo 



 
 

Vesnice roku 2008 
 

V letošním roce se i naše obec zapojila          
do soutěţe Vesnice roku.Cílem soutěţe je 
snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 
představitelů a občanů, kteří se snaţí nejen 
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjet místní 
tradice a zapojit se do společenského ţivota 
v obci. 
Mezi hodnotící kritéria patří : koncepční 
dokumenty, společenský ţivot, aktivity občanů, 
podnikání, péče o stavební fond a obraz 
vesnice, občanská vybavenost, inţenýrské sítě 
a úspory energií, péče o veřejná prostranství 
přírodní prvky a péče o krajinu. 
V letošním ročníku  se v Pardubickém kraji 
přihlásilo celkem 23 obcí z toho pouze šest za 
okres Pardubice (Budislav, Horní Ředice, 
Kostěnice, Rokytno, Veselí a Voleč). Jiţ 
tradičně bylo nejvíce přihlášených obcí 
z okresu Svitavy. 
Odborná komise vybrala z 23 přihlášených 
obcí vesnici s necelou tisícovkou obyvatel - 
Osík na Litomyšlsku (tři kilometry za Litomyšlí), 
která se tak stala drţitelem Zlaté stuhy. 
Modrou stuhu za společenský ţivot získala 
obec Semanín, okres Ústí nad Orlicí. 
Bílá stuha za činnost mládeţe patří obci Voleč 
na Pardubicku. 
Drţitelem Oranţové stuhy za spolupráci obce a 
zemědělského subjektu je obec Sebranice na 
Svitavsku. 
Naše snaţení bylo oceněno diplomem komise 
za podporu podnikatelských aktivit.   
 
Vyhodnocení krajského kola soutěţe se konalo 
21.srpna ve vítězné obci Osík. Předávání 
ocenění se zúčastnili jak zástupci 
pardubického kraje – radní Petr Šilar, 
náměstek hejtmana Roman Línek a hejtman 
Ivo Toman. Za Ministerstvo pro místní rozvoj 
přijel sám ministr Jiří Čunek. 
 
 Posláním přihlášky do soutěţe jsme  si ţádné 
velké ambice na nějaké výrazné umístění 
nedělali. Je to spíše podpora této soutěţe, 
která zviditelňuje venkov.  Bez soutěţících obcí 
by nemohla být soutěţ Vesnice roku a to by 
bylo rozhodně škoda.  
   
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  

          v  pondělí   20. října      2008 
 

 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. 
 
 

 

Dovolujeme si Vás upozornit na konec platnosti občanských 

průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003.  

Jejich platnost končí  31.12.2008.  

Občané jsou povinni poţádat o vydání nového občanského 

průkazu nejpozději do 30. listopadu 2008.  

Pokud tak neučiní, mohou dostat pokutu aţ do výše 10 000 Kč 

(jedná se o přestupek). 
 

Výměna podléhá 

stejným pravidlům, 

jako výměna 

občanského průkazu 

při pozbytí jeho 

platnosti z důvodu 

uplynutí časového 

období, na které byl 

vydán. 

 

Se ţádostí se obraťte na kterýkoli obecní úřad obce                  

s rozšířenou působností    ( Pardubice, Sezemice, Holice) 
 

Občané narození před 1.1.1936 si nemusí OP měnit.  

 

 SDH Rokytno 

   pořádá   v   Rokytně 
 

sběr starého železa 
 

v sobotu 11. 10. 2008  od 8 hodin 
 



 

  



Oznámení 
o době a místu konání voleb   

  
Starosta obce Rokytno podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb. ,    

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů,a podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. , 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

o z n a m u j e 
 

1.    Volby  do zastupitelstva  Pardubického  kraje 
       a volby do Senátu Parlamentu České republiky  
       se uskuteční  
                           

           v pátek        17. října   2008   od 14  do  22 hodin 
    a     v sobotu       18. října   2008   od   8  do  14 hodin  
 

2.   Místo  konání voleb  : 
 

     okrsek číslo 1. Rokytno 
       volební místnost je v první třídě Základní školy v Rokytně  
       pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rokytně  a    
       Drahoši 

 

     okrsek číslo 2. Bohumileč 
      volební místnost je v přísálí místního hostince v Bohumilči 
       pro voliče přihlášené k trvalému pobytu  v Bohumilči  a     
       Zástavě 

3.   Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe     
      svoji totoţnost a státní  občanství České republiky    
      (občanským  průkazem nebo cestovním pasem  
      České republiky ).  
      Neprokáţe-li uvedené  skutečnosti stanovenými   
      doklady, nebude  mu hlasování  umoţněno. 
4.   Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb   
       hlasovací lístky.   
       V den voleb volič můţe obdrţet hlasovací lístky i ve    
       volební místnosti. 
5.   V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto   

  volby  uskuteční 
            dne  24.10.2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
          a dne 25.10.2008 od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 
         Volič obdrţí hlasovací lístky ve volební místnosti        
          ve dnech voleb. 
 

V Rokytně dne  29.9.2008                             

starosta obce Josef Kubizňák 
 

Výzva ČEZ 
               pro majitele a uživatele pozemků 
 
 
 

Váţená zákaznice, váţený zákazníku, . 

dovolujeme si Vás poţádat o pokácení a okleštění stromoví a 

jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.  

V TERMÍNU OD 1. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU. 
 

Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, 

zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a 

sníţení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., 

energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. 
 

Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby: 

nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla 

alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m u izolovaného  vedení od 

ovocných stromů a  0,3 m u izolovaného vedení od lesních a 

ostatních stromů s uvaţováním ročního přírůstku 

Pokud nedodrţíte uvedený termín, provede okleštění, případně 

odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční sluţby, s. r. o.  

 
 

                                                        Děkujeme Vám za spolupráci.   ČEZ Distribuční sluţby 

ČEZ s 

  
 
 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice  
 
 

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

7. Začal školní rok 
 

V pondělí 1. Září usedlo do školních lavic 50 ţáků. 

Prvňáčkům opět byly vytvořeny podmínky k tomu, aby 

v pohodě zvládli získat potřebné školní návyky a 

dovednosti. Opět, jak můţete vyčíst z tabulek,  jsme 

neporušili tradici – zůstáváme školou s převahou 

ţákovského muţského elementu. Z toho důvodu nás 

velmi těší, ţe i v pedagogickém sboru máme zástupce 

muţského pokolení – Mgr. Radka Röhricha, který 

prohání těla všech našich ţáků při hodinách tělesné 

výchovy a věnuje se dětem i ve školní druţině. O nízký 

věkový průměr pedagogického sboru se téţ postarala 

paní učitelka 1. Ročníku Mgr. Jitka Weinfurterová. 

Ţáci 3. Aţ 5. Ročníku se učí podle učebního dokumentu  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Druháčci pokračují v získávání 

vědomostí, dovedností, postojů prostřednictvím 

realizace Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání „Já a svět v barvách duhy“. Rodiče i ţáci 

uvítali, ţe jim náš školní vzdělávací program umoţňuje 

výuku anglického jazyka jiţ od 2. Ročníku.  

 

Třída ročníky počet žáků / z toho dívek 

1. I.    10 / 4 

2. II. +  III. 15 /4  + 4/2 

3. IV. +  V. 16 /4 +  5 /2   

Celkem                                           50 / 16 
 

Mateřskou školu máme v tomto roce naplněnou do 

posledního místečka = 36 dětí přijatých k celodennímu 

vzdělávání. I děti ve školce zaznamenaly změnu 

vyučujících. Paní učitelka Milada Reinberková pomáhá 

mladším dětem poznávat svět okolo sebe a paní učitelka 

Jana Bednářová připravuje starší děti pro vstup do školy. 

Potěšující je, ţe se dětem daří zvládnout adaptaci na 

mateřskou školu a pláčí převáţně tehdy, kdyţ mají 

mateřskou školu s rodiči opustit.  

 

Třída Počet dětí/z toho dívek 

1. mladší děti 18  /  4 

2. starší děti 18  /  9 

celkem 36 / 13 
 

2.Přespání ve škole 
 

Ve středu dne 3.září se v 18,30hodin sešli ţáci ZŠ se 

svými učiteli. Neučili se psát, číst ani počítat. Na stezce 

odvahy, která se uskutečnila v tmavém lese, překonávali 

svůj strach. Zdolávali i dlouhý pochod nočním 

Rokytnem. V průběhu noci očekávali, zda se jim 



představí školní skřítci. Ale Ti jsou velmi plaší a umí se 

dobře maskovat, takţe je prvňáci neuhlídali. Přesto však 

jsme následující den byli opět svědky jedinečného 

přírodního úkazu, který čeká na zápis do Guinessovy 

knihy rekordů. Jako kaţdý rok i letos přes noc rozkvetl 

na světě jediný strom bonbonovník a do rána se květy 

přeměnily v lákavé plody. Takţe proběhla i sklizeň.     

Ţe byste také měli o bonbónovník zájem?  To se musíte 

obrátit na paní Rychterovou z Borku, která strom 

sponzorsky opečovává. 

Kaţdoroční přespávání ve škole má i další svou tradici. 

Všichni účastníci mají moţnost olizovat se nad 

výtečnými dobrůtkami, které připravily dospěláci. 

 

7. Výlet do galerie    
         

V pátek 12. Září ţáci 2. A 3. Ročníku naskákali do vozu 

Hruškových, Hadašových a obecního tranzitu a díky 

laskavým řidičům – paní Hadašové, panu Hruškovi a 

panu starostovi Kubizňákovi – navštívili galerii v Domu 

U Jonáše v Pardubicích. 

Seznámili se a probádali svět moderního umění Kryštofa 

Kintery – například objekt Revolucionáře – malého 

chlapce z molitanu, tlučícího hlavou o zeď, 

protestujícího tak vůči současné uspěchané době. 

Zaujala je salátová okurka, zabalená do umělohmotného 

obalu obklopená balenými arašídy a brambůrky 

v igelitové reklamní tašce, která se neustále nechápavě 

ptala: „ Co to je, tohle to? To mi vysvětlete!“  

Nerozuměla totiţ, jak se mohla ocitnout právě tady a stát 

se součástí konzumace. 

Víte, co je to „TO“? Autorův nejoblíbenější předmět,  

při jehoţ tvorbě se nechal inspirovat dětskými hračkami 

na provázku. Neprodal  ho ani za půl milionu, jeţ mu 

jeden ze zájemců nabízel. Výši oblíbenosti dosvědčovaly 

i fotografie Kryštofa Kintery s „TO“ v různých situacích 

a na různých místech, jako například v metru, v kavárně, 

na toaletě, ….. 

Ţáci také polemizovali nad hranicemi umění a neumění. 

Bystřili své smysly. Proţili si šok, překvapení, trochu 

strachu i legraci. 

Na konec se děti samy staly umělci. Tvořily mozaiku 

z barevných víček od pet lahví. Aktivita vyvrcholila 

draţbou dětských prací, při které se díky velkému zájmu 

o kaţdé dílko potvrzovala originalita a jedinečnost 

kaţdého dětského umělce.            

                                                                                                                                               

4. Prvňáčci na cestách     
 

Dne 17.09. se prvňáčci společně s paní učitelkou a 

panem starostou vydali do Pardubic. Na Hronovické 

scéně si pro ně divadélko Romaneto připravilo 

Vodnickou pohádku. Děti proţívaly s vodníkem jeho 

strasti. Akčně se zvedaly ze ţidlí a varovaly ho, kdyţ mu 

jeţibaba kladla záludné nástrahy. Naštěstí vše dobře 

dopadlo. Proto si děti mohly při zpáteční cestě zpívat 

písničky, které je naučili jejich kamarádi vodníci.   

 

5. I učení může být zábava 
 

Ţáci 3. Ročníku ve čtení realizují projekt „Pohádka“. 

Nechali se inspirovat textem pana Vodňanského  –

 pohádkou  „O zmrzlinové chaloupce“.                

Posuďte  výsledek. 
 

Jak kůzlátka snědla vlka napsala Stázka Hrušková.           

(text není stylisticky upravován) 

V chaloupce na kraji lesa ţila koza a ta měla pět kůzlátek a 

všechny byly holčičky. Jmenovaly se Ella, Linda, Péťa, Káťa a 

Eliška. Jednoho dne byl táta kozel na radě lesa. Máma koza 

byla doma unavená od okusování zelí a okřikování holek: „I 

vy kozy jedny mlsný!“ A tak usnula.  

Holky toho vyuţily a vytratily se s mekotem ven. Toulaly se po 

lese, aţ došly na kraj vesnice. Minuly kovárnu a mlýn, ale 

zlákala je vůně ze zahradníkovy zahrady. Vrátka byla 

otevřená. Nic jim nebránilo vklouznout dovnitř. Rostly tam 

barevné květiny, zdravá zelenina i léčivé byliny. Zahradník byl 

nápaditý a šikovný chlapík, který měl rád na své zahradě i 

něco zvláštního, co ostatní nemají. Proto své keře stříhal do 

různých zajímavých tvarů. A protoţe jeho děti měly rády 

pohádku O vlkovi a kůzlátkách, vystříhal jim z keře zlatého 

deště i vlka. A právě do něj se mlsné holčičky kozičky s chutí 

pustily a celého ho snědly. Ani je v bříškách netlačil. A tak se 

stalo, ţe pro změnu jednou snědly kůzlátka vlka. 
 

O zelené Karkulce napsal Vašek Leder                                      

(text není stylisticky upravován) 

Ţila byla zelená Karkulka. Seděla v hospodě a pila zelenou. 

Karkulce zazvonil mobil. Volala jí maminka, aby šla domů. 

Maminka jí řekla: „Babička má narozeniny, dones jí něco 

dobrého.“ Karkulka dala do košíku zelenou, chlebíčky a dort. 

Šla lesem a potkala loupeţníka. Vzal jí košíček s dobrotami. 

Tak k babičce nic nedonesla, ale loupeţník byl dlouho zelený  
 

6. Saunování dětí  
 

Opět se nám přihlásil podzim a s ním kaţdoroční 

saunování našich dětí z mateřské školy.  

Od pondělí 22. 09. 2208 se bude 10 dětí 6 po sobě 

jdoucích pondělků otuţovat v sauně 

H – centra ve Starém Hradišti. Doprava bude zajištěna 

díky ochotě obce a rodičů. 
 

7.  Naše první úspěchy - Kinderiáda – oblastní kolo 
 

Dne 30.09.2008 se 4 dívky a 4 chlapci ze 2. aţ 5. 

ročníku zúčastnili společně se zástupci z 35 škol           

na městském atletickém stadionu v Pardubicích            

na Dukle oblastního kola Kinderiády. Linda Budíková a 

Stefan Lambert z 2. ročníku soutěţili ve skoku z místa, 

Stázka Hrušková a Vašek Leder z 3. ročníku v hodu 

plným míčem, Eliška Trnková a Kryštof Šindlar ze 4. 

ročníku reprezentovali školu v hodu kriketovým míčkem 

a Martina Ivaničová a Vojta Budík ve skoku dalekém. 

Všichni ţáci soutěţili v běhu na 60m. Vojta, Vašek, 

Kryštof a Eliška si vyzkoušeli štafetový běh. 

Škola se umístila na 19. místě. Linda Budíková uběhla 

60m v třetím nejlepším čase v kategorii 2. ročníků. Vojta 

Budík ze 4. ročníku, který soutěţil za ţáky 5. ročníku 

zvládl uběhnout 60m v čase 9:431 sekund, coţ je 

nejlepší čas ze všech zúčastněných ţáků. 
 

8. Zájmová činnost 
 

Od října si děti z mateřské školy i ţáci ze základní školy 

budou moci rozvíjet své zájmy v krouţcích.  

V mateřské škole se budou snaţit ochočit si vítr 

v zobcové flétně, zaskotačit si při hudbě i otevřít si 

houslovým klíčem nové písničky. Ţákům 1. a 2. ročníku 



bude umoţněno kroutit jazyk po anglicku, prohánět 

prstíky po zobcové flétně, proţívat radost z průběhu i 

z výsledku tvořivé ruční práce. Od druhého pololetí se 

budou ţáci scházet při společném zpívání. 

Velmi si váţím profesionální práce všech vedoucích 

zájmových krouţků, kteří jsou z řad vyučujících i 

rodičů. 

Ţáci s poruchou učení mají moţnost mimo vyučování 

pracovat s dyslektickou asistentkou. 

Děti, které mají problém se správnou výslovností jsou 

v péči logopedické asistentky.  
 

9. Co nás čeká v měsíci říjnu? 
 

-     setkání školské rady 

- ţáky 2. a 3. ročníku návštěva Hronovické scény   

       v Pardubicích a shlédnutí divadla „Pozor,  koza    

       nekouří“ 

-     všechny – divadlo – O přátelství 

- kaţdodenní snaha o převáţně příjemné chvíle            

       při poznáváním světa kolem nás i sama sebe 
 

Děkujeme obci a všem rodičům, kteří nám pomáhají 

s přepravou ţáků na různé mimoškolní akce. 
 

Voňavý podzim, snivé procházky podzimním listím, 

radost nad na zimu připravenou zahrádkou a hodně 

lahůdek z hub za všechny zaměstnance                               

                                                                           přeje Olga Brousilová. 

 

 

 

 

MLADÍ HASIČI 
 
 

V září mladým hasičům začala nová 

sezona, mají za sebou první dva závody. 

Nejprve ale ještě pár slov o konci té loňské. 

 V červnu proběhlo vyhodnocení výtvarné a 

literární soutěţe „PO očima dětí“, ve které se 

nám jiţ tradičně vedlo. V okresním kole se 

v literární části na medailových pozicích 

umístil Daniel Řehák, Tereza Nikolajevová a 

Petra Vratová - ta pak díky medailovému 

umístění v krajském kole postoupila do kola 

celorepublikového. 

 Na konci června jsme pro děti uspořádali 

odpoledne plné her a soutěţí na hřišti,       

u příleţitosti rozloučení s úspěšnou sezonou. 

Jedním z bodů programu bylo vyhodnocení 

celoroční docházky na krouţek. Mezi staršími 

nejpilněji chodil Dan Řehák, hned za ním 

Tereza Nikolajevová a Petra Vrbatová. Mezi 

mladšími na trénincích a soutěţích nejméně 

chyběl Pepa Valenta, Ondra Kaplan a Matěj 

Vrbata. Na závěr na děti čekalo překvapení 

v podobě dortu- hasičského auta, který nám 

upekla paní Kubizňáková. Jen malou vadu měl- 

jak poznamenal Pepíno - „ Ty hadice na střeše 

nemají koncovky.“ To ale nic nezměnilo na tom, 

ţe se po něm jen zaprášilo. 

 Během prázdnin mají obvykle hasiči 

volno, letos tomu ale bylo jinak. Rozhodli 

jsme se uspořádat tábor. Proběhl v termínu 5.-

12.7. v rekreačním středisku Radost v Nové Vsi 

u Světlé nad Sázavou. Bydleli jsme klasických 

4-lůţkových chatkách. K dispozici jsme měli 

klubovnu s ping-pongem, hřiště na volejbal,  

na tenis, les byl v blízkosti, počasí nám 

přálo. Nic nebránilo tomu, začít s táborovou 

hrou. Hned v sobotu byly děti a dospělí 

rozděleni do tří druţstev-pirátských tlup. 

Celotáborová hra se totiţ jmenovala Neptun a 

piráti. Sám velký vládce všech moří Neptun 

večer při nástupu přednesl pravidla hry. 

Piráti jsou za své ohavné skutky nuceni 

bloudit po mořích a plnit úkoly boha Neptuna, 

za to dostávají lodičky. Kdo bude mít po týdnu 

nejvíce lodiček, vyhrál. Ale to není všechno. 

Za splněné úkoly budou vůdcové tlup dostávat 

také písmenka a na konci musí vyluštit tajemný 

svitek, který jim otevře truhlu s pokladem. 

Poklad si však nesmí nechat pro sebe, ale 

rozdělit se o něj, tím jim budou jejich špatné 

skutky odpuštěny. 

 Pravidla byla jasná, dali jsme se      

do plnění úkolů. Kaţdá tlupa si nejprve 

vyrobila svou vlajku, vymyslela si jméno a 

navíc kaţdý pirát si vymyslel svou pirátskou 

přezdívku. V neděli ráno proběhla první velká 

hra- Piráti v zemi Kyklopů, pracovně nazývaná 

„ovce“. Zjednodušeně vţdy dvě tlupy hledaly  

po lese obrázky ovcí, třetí tlupa je chytala. 

Do hry byly zabráni všichni bez rozdílu. 

Někteří rodiče snad i více neţ jejich děti, a 

tak se hledaly ztracené brýle, v zápalu boje 

se probíhalo kopřivami, trním apod. Kaţdý den 

se hrála vţdy aspoň jedna hra v rámci 

celotáborové hry plus byl i další program. 

V lese jsme stavěli domečky, navštívili jsme 

Michalův statek, Světlou nad Sázavou, savovali 

jsme trička, hráli ringo, ping pong, malovali 

atd. Týden utekl jako voda a tábor se blíţil 

ke konci. Samozřejmě nesměla chybět stezka 

odvahy. Tu jsme si nechali na čtvrtek.       

Po večeři jsme si udělali táborák s opékáním 

buřtů a po setmění uţ na děti v lese číhala 

různá strašidla. Ať uţ to byl vodník, 

čarodějnice, lesní víla, hejkal či kostlivec. 

Na konci trasy čekal sám velký Neptun a děti 

se musely podepsat na připravený papír. 

Některé podpisy jsou krapet roztřesené. Pátek 

pak byl ve znamení zakončení hry. Poslední 

hrou bylo hledání tajemných svitků, jejich 

rozluštění a pak uţ následovalo slavnostní 

vyhodnocení. Všichni tři vůdcové tlup se sešli 

před truhlou s pokladem a postupně přečetli 

své svitky. Pak se truhla otevřela a piráti se 

o poklad rozdělili s ostatními. Díky tomu 

z nich mohl Neptun sejmout kletbu a od té doby 

se mohli nazývati slušnými lidmi. Kaţdý pirát 

dostal medaili a dárek na památku. 

 Na konci srpna jsme začali trénovat    

na další sezonu. Přihlásilo se nám pár nových 

posil. Nyní tedy máme 4 členy přípravky, 15 

mladších ţáků, 8 starších ţáků a 9 dorostenců. 

 Během září se děti zúčastnily dvou 

závodů. Nejprve v Čeperce, kde mladší skončili 

na 6. místě, starší na 7. Hned za týden 

proběhl závod v Sezemicích, kde se nám velice 

dařilo. Mladší skončili na 2. místě a starší 

na 4. Lze jen pochválit naše děti, jelikoţ 

jsme se na vlastní oči a uši mohli přesvědčit, 

jak se chovají slavní přeborníci okresu 

z Choltic, několikanásobní vítězové Ligy MH 

okresu Pardubice, účastníci krajských soutěţí. 

Tolik sprostých slov a nadávek, které se 

šířily od jejich auta jsem uţ dlouho neslyšela 

a jak se chovají k méně zdatným členům jejich 

druţstva, škoda mluvit. Opět jsme se utvrdili 

v tom, ţe vyhrát za kaţdou cenu není všechno a 

mnohem důleţitější je, ţe jsou děti k sobě 



kamarádští, pomáhají si, nikoho neodstrkují. 

Ne ţe vám ta chvála stoupne do hlavy!   

 Na podzim nás ještě čeká vystoupení 

druţstva přípravky na Festivalu přípravek 

v Petrovicích u Třebíče, závod všestrannosti 

ve Volči a výroční valná hromada SDH.  

  

                            Jana Richterová 

 

Letní tábor 
  

Dlouho očekávaný den nastal,5.7.2008 jsme se 

rozjeli, po skupinkách, do NOVÉ VSI u SVĚTLÉ 

NAD SÁZAVOU. 

Vzhledem k tomu, ţe kaţdá skupinka zvolila 

jinou trasu bylo naše shledání s majiteli 

rekreačního střediska RADOST o to šťastnější, 

ţe jsme se sešli.Tento týden jsme proţili     

v duchu PIRÁTŮ s celotýdenní pirátskou hrou. 

      Po příjezdu a přivítání jsme se 

ubytovali ve čtyřlůţkových chatkách. Děvčata  

s děvčaty,chlapci s chlapci, rodiče s dětmi, 

Jana s Ondrou a já měla chatku s červeným 

kříţem(první pomoc). Jana kaţdou chatku 

označila pirátskou známkou a připsala jména 

bydlících. Odpoledne jsme byli rozděleni     

do tří druţstev, modří, zelení, červení.Náš 

první úkol byl, vyrobit si vlajku, pojmenovat 

druţstva a vyrobit jmenovky se svou pirátskou 

přezdívkou. Po večeři jsme se převlékli      

do pirátských oblečků a byl vyhlášen:,,NÁSTUP 

NA NÁSTUP" ,tento originální slogan vymyslel 

Aleš (NEPTUN). Při tomto nástupu jsme se 

dozvěděli průběh celotýdenní hry. 

      Kaţdé ráno byl budíček v 7:30 a v 7:45 

byla rozcvička s Alešem. Během rozcvičky Radka 

se Simonou bodovaly pořádek v chatkách.      

Za nepořádek byly ráno při nástupu rozdávány 

dudlíky, které museli nepořádníci celý den 

nosit na krku. Mezi dopolední program patřily 

pirátské hry, míčové hry či procházky lesem. 

Po obědě byl kaţdý den polední klid.Odpolední 

program byl podobný programu dopolednímu. 

      Ve čtvrtek večer jsme opékali buřty a  

po té byla připravena stezka odvahy, které se 

zúčastnili všichni účastníci tábora. 

Mezi strašidly byli výjimeční hejkal Radek, 

kostlivec Ondra, lesní ţínka Jana, jeţibaba 

Mirka a já vodník. Na konci stezky odvahy 

čekal Neptun Aleš s ohořelým listem, na který 

se při svíčkách musel kaţdý podepsat. 

      Protoţe někteří museli odjet jiţ        

v pátek, tak jsme ráno měli slavnostní nástup, 

při kterém byly děti odměněny dárky a 

pirátskou medailí. Neptun Aleš předal své 

panování Neptunu Ondrovi.Večer bylo vyhlášení 

celotýdenní hry, vítězem se stalo druţstvo 

zelených, mé druţstvo. 

       Tento týden bych povaţovala za opravdu 

vydařený. Jana měla perfektně připravený 

program a my všichni dospělí jsme se jí 

snaţili pomoci. Z tohoto týdne mám mnoho 

záţitků, které nelze vypsat do řádků. Však 

vţdycky, kdyţ se sejdeme si na další a další 

vzpomeneme a ochotně všem povyprávíme. 

Fotografie si kaţdý můţe prohlédnout na našich  

stránkách: www.sdh-rokytno.webgarden.cz , a 

fotokniha je k nahlédnutí u Jany Richterové  ml.  

                                                                                                                                                        

    Všem zúčastněným děkuji Petra Vrbatová st. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokytenská míle  -  Petra Vrbatová ml. 
 

První dubnovou sobotu je Rokytenská míle, 

druţstva se zúčastní v plné síle. 

Všichni co pozvání přijali, 

v hojném počtu přijeli. 
 

Kdyţ si druţstva pořadí vybrala, 

rokytenská míle začala. 

Po pěti minutách jsme vybíhali a 

u první disciplíny pušky nabíjeli. 
 

Ta druhá zastávka byla typická, 

vlastně plně hasičská. 

Jakými prostředky co hasíme, 

to všichni víme. 
 

Pak jsme zas kousek běţeli, 

a u této zastávky hlavou dolů viseli. 

S lanem však nejsme všichni kamarádi, 

přitaţlivost zemskou nemáme také rádi. 

Kdyţ jsme se ze země posbírali na uzle jsme utíkali. 
 

Tento boj pro nás nebyl lehký, 

jen jeden uzel byl pro nás vleklý. 
 

Další stanoviště bylo plné značek, 

avšak mělo to malý háček. 

S radou jsme počítat nemohli a 

přesto jsme vše uhodli. 
 

A zas jsme kousek běţeli, 

co budem dál dělat jsme věděli. 

Zdravověda,ta důleţitá je věda. 

Koleno jsme zavázali, 

nosítka připravili, 

disciplínu splnili a 

cílem proběhli. 
 

To nebyl konec naší míle, 

vţdyť nám zbývají ještě dva cíle. 

Pět krát šedesát se proběhlo, 

kdyţ poslední dítě z druţstva doběhlo. 
 

A poslední šance na zlepšení, 

bylo velké útočení. 

Dvojičky byla poslední disciplína, 

a ta nám dala bramborovou medaili do klína. 
 

A první dubnovou sobotu bude zas Rokytenská míle 

a druţstva se zúčastní v plné síle. 

 

 

Mladí  hasiči   pořádají  
 

v  Rokytně 
 

sběr papíru 
 

v pátek 17. 10. 2008  od 17 hodin 
 

  -     systém stejný jako při sběru ţeleza  

- připravte papír , pokud moţno svázaný,      

      před dům, děti si ho odvezou 
 

  V ostatních obcích ( Bohumileč, Drahoš,  Zástava) 

   dejte, prosím,  papír ke kontejneru na papír,                   

   my si ho odvezeme.  
 

                                Děkujeme 
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