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KULTURNÍ KOMISE OBCE ROKYTNO VÁS ZVE NA SOBOTNÍ ODPOLEDNE 

 

 

 

 

které se koná 

 

v sobotu   23. 6. 2018  od 14 hodin 
 
 

za Obecním úřadem v Rokytně  

 

     -      14.00  Pohádkové putování po stanovištích 

     -      14.00  Ukázka RC modelů kamionů a další techniky   

     -      16.30  Loutkové divadlo s pohádkou „ O Budulínkovi“ 

 

Občerstvení zajištěno. 

Přijďte včas, těší se na Vás pohádkové bytosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 
 
Víkendová návštěva letiště v Hradci Králové byla 
velice emotivní. "Otevřené nebe pro postižené", 
otevřelo oči nám všem zúčastněným. Sobotním dnem 
byl slyšet smích, pláč, radost, smutek, ale 
především upřímnost. Upřímnost, které si vážím a 
za kterou Vám děkuji. 
Naše obce - Bohumileč, Drahoš, Rokytno a Zástava 
stále opečováváme. V našich hospůdkách a 
domečkách se scházíme, tudíž žijeme. 
Ne vždy jde všechno, dle našich představ, ale 
pomalinku a jistě se dopracováváme k našim cílům. 
Musíme být trpěliví a vytrvalí.  
Sportovní odpoledne proběhne na hřišti v Rokytně. 
Tento den je připravován za pomoci všech složek 
v naší obci. Děkuji děvčatům z kulturní komise a 
jejím pomocníkům, děvčatům ze spolku Pohoda, 
dobrovolným hasičům, myslivcům, fotbalistům, 
hokejistům, stolním tenistům, zaměstnancům 
obce  a Vám všem, kteří nám pomáháte. Vaší pomoci 
si velice vážím. 
Přeji Vám klidné a slunné letní dny s úsměvem    
na tváři!                       
                                  Vrbatová Petra 
 

 
 
 
 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 
obce Rokytno 3/2018 konaného dne 6.4.2018 

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. M. Nikolínkovou  p. J. Richterovou. 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období.   Jedná se o jednání 
ze dne 8.3.2018 a 11.4.2018.  

4. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje  Rozpočtové 
opatření č. 3/2018 k 26. 4. 2018. 

    Příjmy celkem:     704 130,- Kč. 
    Výdaje celkem:     796 571,- Kč.    
    Saldo hospodaření: -92 441,- Kč. 
    Financování: zapojení přebytku  92 441,- Kč. 

 

    B.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hospodaření obce k 31. 3. 2018.         

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu         
o podmínkách provedení stavby“. Jedná se          
o stavbu – Propojení silnic D35 a I/35. 

6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Žádost   
o zřízení a vedení fondu oprav“, pro bytový dům 
č.p.8 v Rokytně. Doporučeno na jednání OZ 
v květnu. 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypracovaný 
„Strategický plán rozvoje sportu“. 

8. A.Obecní zastupitelstvo souhlasí s vybudováním 
zpevněné plochy na pozemku p.č.863/7 v k.ú. 
Rokytno, vlastníkem je Obec Rokytno. Zpevněná 
plocha by byla využívána k parkování osobních 
automobilů. Plocha bude vybudována pomocí 
zatravňovacích dlaždic, přičemž šířka 
nepřesáhne 2.5 m a délka nepřesáhne 13 m. 
Zpevněnou plochu si manželé Kloudovi vybudují 
a budou udržovat na vlastní náklady. Žádost si 
podali manželé K. 

   B. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí 
s vybudováním zpevněné plochy na pozemku 

p.č.1123/30  v k.ú. Rokytno, vlastníkem je Obec 
Rokytno. Zpevněná plocha by byla využívána 
k parkování osobních automobilů.  Žádost si 
podal pan PS.  

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek 
10 000,-Kč, na koupi nového školního autobusu, 
Základní škole a Praktické škole Svítání o.p.s. 
Příspěvek bude uhrazen, na základě schválené 
darovací smlouvy. 

 

10. Obecní zastupitelstvo deleguje na valnou 
hromadu „VAK Pardubice, a.s.“, dne 17.5.2018 
starostku obce Rokytno, Petru Vrbatovou.  

 

 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o poskytování služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů“. Smluvní strany jsou Obec 
Rokytno, Rokytno č.p.21, 533 04 Sezemice a SMS- 
služby s.r.o., IČO: 06784771.  

 

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o dílo č. 18043“, ohledně Rekonstrukce VZT a 
MaR pro kuchyň ZŠ a MŠ Rokytno. 

                                                

13. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Schválenou 
dotaci z Programu obnovy venkova PK v roce 
2018“, ve výši 120 000,-Kč.    

14. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu         
o zřízení věcného břemene“.Tato smlouva 
navazuje na Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene vedenou pod  číslem 
IV-12-2015906/VB/01 pro stavbu Rokytno 
p.č.686/70-Švarc-knn, jejímž podpisem jsme 
souhlasili s uzavřením této smlouvy.  

15. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu“. Jedná se o stavbu, p.č.134/10- 
Vrbatová- nn, knn., číslo jednací IP-12-
2009715/VB/1.        

16. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Směnnou 
smlouvu“, mezi Obcí Rokytno a p. Ch. Jedná se 
o pozemky Obce Rokytno:  p.č.  1123/77, díl „a“ 
oddělen z p.p.č 1123/2, díl“c“ oddělen 
z p.p.č.1123/209, díl „i“ oddělen z p.p.č.227 
a pozemky pana Ch:  p.p.č. 12/1, díl „e“ oddělen 
z p.p.č. 12/1 , díl „g“ oddělen z p.p.č. 
1123/226 vše v k.ú. Rokytno v souladu 
s geometrickým plánem  č. 700-106/2017, 
vypracovaný firmou GEOVAP, spol.s.r.o. Doplatek 
Obce Rokytno panu Ch je ve výši 66000 Kč. Směnná 
smlouva je k nahlédnutí na obecním úřadu 
v Rokytně.                                                   

17. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 
1076/11 v k.ú. Rokytno o výměře 1182 m2, za cenu 
500,-Kč za m2, žádost podala p.KG. Cena je 
včetně DPH (413,20 + 86,80 DPH = 500 Kč).  
Správní poplatek (návrh na vklad) zaplatí 
kupující. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 
128/2000 Sb.   Vyvěšeno: 9. 4. 2018  Sejmuto: 
26. 4. 2018        

18. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Protokol 
o kontrole“. Kontrolu provedla Česká inspekce 
životního prostředí. Předmětem kontroly bylo 
plnění povinností stanovených zákonem             
o odpadech, zejména se zaměřením na plnění 
povinností původce odpadů a povinností 
vyplývajících z ustanovení §17 zákona             

 

O čem se jednalo 

 

Slovo starostky  
čem se jednalo 



o odpadech. Zápis o kontrole je k nahlédnutí   
na obecním úřadu v Rokytně. 

19. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
obce Rokytno“. Kontrolu provedl Krajský úřad 
Pardubického kraje – odbor finanční. Zápis     o 
kontrole je k nahlédnutí na obecním úřadu 
v Rokytně. 

20. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí nabídku 
zřízení mobilní aplikace pro obec Rokytno. 
Doporučeno na jednání OZ v květnu. 

21. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí stížnost 
ohledně motokrosové dráhy v k.ú. Rokytno. 
Doporučeno na jednání OZ v květnu. Majitel 
pozemku, případně provozovatel, bude  požádán 
o předložení povolení k provozování motokrosové 
dráhy.  

22. Obecní zastupitelstvo souhlasí s demontováním 
telefonní kabiny, která je umístěna vedle č.p. 
101 v Rokytně. U č.p.101 bude nově vybudována 
knihovnička, lavice se stolem a stojan na kola.  

23. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr nákupu 
části pozemku (stávající cesty), p.č.1115/3 
v k.ú. Rokytno. Majitelé pozemku budou 
osloveni. Doporučeno na jednání OZ v květnu. 

24. Obecní zastupitelstvo schvaluje počet členů 
zastupitelstva pro volební období 2018-2022 
ve stejném počtu jako doposud, tzn. 15 členů 
zastupitelstva obce Rokytno a 5 členů rady obce 
Rokytno. 

25. Obecní zastupitelstvo schvaluje budoucí záměr, 
nákup požárního vozidla. SDH Rokytno se bude 
snažit sehnat finanční prostředky od sponzorů 
v našem regionu. Doporučeno na další jednání 
OZ.  

26. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí nabídku 
pana Arpáda Molnára, ohledně akce – „OTEVŘENÉ 
NEBE PRO POSTIŽENÉ“, dne 16.6.2018, kdy zve 
naše postižené občany k návštěvě této akce. 

 

Výpis usnesení z mimořádného  zasedání 
zastupitelstva obce Rokytno 4/2018                                                    

konaného dne 14. 5. 2018 
 

1.  Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

2.  Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. J. Fouska a p. J. Malíka.       

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 
p.č. 686/69 v k.ú. Rokytno o výměře 733 m2, za 
cenu za cenu 500,-Kč za m2 Kč+ 21% DPH, žádost 
podal p. PK, za cenu 443 465 Kč (366500 Kč + 
76965 Kč).  Správní poplatek (návrh na vklad) 
zaplatí kupující. Žádost splňuje podmínky § 39 
zákona 128/2000 Sb.Vyvěšeno: 27.4.2018  Sejmuto: 
13.5.2018.    

    

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 
obce Rokytno 5/2018 konaného dne 31.5.2018 

 
 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p.A. Ledera a p.J. Fouska . 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání   ze 
dne 17.5.2018.  

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        

o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova“. 
Jedná se o účelové poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického 
kraje na akci „Oprava místních komunikací“. 
Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/18/22334. 

 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Darovací 
smlouvu - Základní škole a Praktické škole 
Svítání o.p.s.“. Jedná se o finanční dar ve 
výši 10 000,- Kč na nákup svozového autobusu. 

 

6. Obecní zastupitelstvo souhlasí se zadáním 
zakázky firmě Agrostav dle „Cenové nabídky“, 
firmy Agrostav, ohledně bourání černé stavby 
v Rokytně u č.p.143 – chlívky. 

 

7. A.  Obecní zastupitelstvo schvaluje     
Rozpočtové  opatření č. 4/2018 k 31. 5. 2018. 

   Příjmy celkem:        791 329,- Kč. 
   Výdaje celkem:        791 329,- Kč.    
   Saldo hospodaření:          0,- Kč. 
   Financování:                0,- Kč. 

 

   B. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar 
dle „Darovací smlouvy“ pro SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Rokytno, kde předmětem 
smlouvy je finanční dar za sběr železného 
šrotu. 

 

8. A. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku p.č. 12/1 (výměra 523 m2 ),  p.č. 1159/4 
(výměra 108 m2 ) a p.č.686/72  (výměra 236 m2 ), 
vše v k.ú. Rokytno, vzniklých dle geom. plánu 
č. 700-106/2017, vypracovaného firmou GEOVAP, 
spol.s.r.o., celkem o výměře 867 m2,   za cenu 
605,-Kč za m2 (500,- Kč+ 21% DPH), manželům V. 
Správní poplatek (návrh na vklad) zaplatí 
kupující.    

   B. Obecní zastupitelstvo ruší usnesení           
č. 17/3/2018 ze dne 26.4.2018. KG požádala       
o odstoupení od kupní smlouvy, pozemek 
p.č.1076/11 k.ú. Rokytno. 

   C.  Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
nákupu části pozemku p.č.1265/1 v  k.ú.Rokytno, 
místní část Drahoš, který bude vyměřen geodetem 
a zhotoven geometrický plán. Jedná se              
o pozemek, kde je umístěna vodovodní přípojka 
a vodovodní řad. 

   D.  Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
nákupu části pozemku p.č.1123/2 v k.ú.Rokytno, 
od p. Ch - přístup k potoku (p.p.č.1123/225      
v k.ú.Rokytno) a část potoku, p.p.č.1123/224  
v k.ú. Rokytno.    

          

9.  Obecní zastupitelstvo povoluje Základní škole 
a mateřské Rokytno, okres Pardubice pro školní 
rok 2018/2019 výjimku z nejnižšího počtu žáků 
stanoveného zákonem č.561/2004 Sb.,               
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a příslušnými 
prováděcími právními předpisy s tím, že uhradí 
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a 
to nad výši stanovenou krajským normativem. 
Předpokládaný počet žáků ve školním roce 
2018/2019 bude 40. 

 

10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí náklady 
na dům, Rokytno č.p.8, od roku 2010.  

   

11. Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypracováním 
„Pasportu místních komunikací“, do kterého 
budou zaměřeny komunikace, ploty (do ulice), 
obrubníky, chodníky, lampy, značky, hydranty, 
kanálové vpusti apod. Pasport místních 



komunikací vypracuje firma GAP Pardubice 
s.r.o., dle Cenové nabídky, která je 
k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně. 

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje mobilní 
aplikaci Česká obec.  

13. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Žádost 
majiteli pozemku p.č.1062/3 a p.č.1062/2, oba 
v k.ú. Rokytno, ohledně „Motokrosové dráhy“. 
Doporučeno na jednání OZ v červnu. 

14. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Výkaz 
Městské policie Sezemice“, za I. čtvrtletí roku 
2018.                             

15. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu           
o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-
2015794/VB/01, Rokytno p.č.112, 1113/9-
Eichler-kNN. Tato smlouva navazuje na Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene-služebnosti a o právu provést stavbu, 
jejímž podpisem jsme souhlasili s uzavřením 
této smlouvy (usnesení č.10/10/2017).        

16. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č.IP-12-
2009931/VB/01“, název stavby: Rokytno 
p.č.119/1-Zajíc-nn, knn.         

17. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu        
o pronájmu a zajištění provozu kanalizace 
Bohumileč“. Vlastníkem je Obec Rokytno, Rokytno 
21, 53304 Sezemice a Nájemcem je Svazek obcí 
Rokytno-Chvojenec, Chvojenec 30,53401 Holice 

18. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Směrnici pro 
nakládání s osobními údaji“. Touto směrnicí 
obec Rokytno stanovuje vnitřní pravidla pro 
zajištění ochrany osobních údajů a plnění 
povinností  podle Obecního nařízení EU č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů jakožto přímo 
účinného předpisu EU a podle zákona                 
o zpracování osobních údajů, zejména při  
zpracování osobních údajů vykonávaných obcí, 
zejména jejím obecním úřadem a knihovnou 
zřízenou obcí. Směrnice pro nakládání 
s osobními údaji je k nahlédnutí na obecním 
úřadu v Rokytně.              

19. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
vypracovanou „Územní studii Rokytno-lokalita 
Z33b“.   

20. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup „Street 
workoutové sestavy WS-030GD-15“od firmy Bonita 
Group Service s.r.o., dle „Cenové nabídky“, 
která je k nahlédnutí na obecním úřadu  
v Rokytně. 

21. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizace obce 
Rokytno“, na roky 2018-2027. Jedná se              
o kanalizaci v Bohumilči. 

22. Obecní zastupitelstvo schvaluje zřízení 
„Věcného břemene“, na pozemku p.č.1594 v k. ú.  
Rokytno. Věcné břemeno bude zřízeno ohledně 
podružného řadu kanalizace a jímky, které jsou 
uloženy na již zmiňovaném pozemku. 

23. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, místní 
šetření Rady obce ze dne 17.5.2018 na pozemcích 
p.č.1123/28, p.č.1123/152,p.č.  1123/151, p.č. 
1123/112, p.č.73/3, p.č.73/2 a p.č.1123/30 vše 
v k. ú Rokytno. 

 

 
 

 

Obec Rokytno využívá užitečnou pomůcku pro vaši 
rychlou a pohodlnou informovanost o dění v obci 
Rokytno o důležitých informacích, uzavírkách, 
poruchách, povinnostech plateb apod. Zkrátka 
aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma        
do svých telefonů (Android nebo iPhone), spustit 
a vyhledat „Rokytno“. Potom už vám budou 
automaticky chodit upozornění a nové informace 
přímo do oznamovací lišty telefonu. 
Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes GooglePlay 
nebo App Store. 
 
 

 
 
 
 
 Obec svým obyvatelům s trvalým bydlištěm, 
poskytuje dar na pořízení zahradního kompostéru 
ve výši 85% jeho pořizovacích nákladů, maximálně 
však 1000 Kč na jednu domácnost.  
Více na http://www.rokytno.eu/formulare. 
 
 

 
 
 
 
Daruji kočárek šedorůžové barvy trojkombinace      
s vybavením. Více info. na telefonu 605829398. 

Daruji pestrobarevný korálkový závěs, délka 145 
cm, šířka 88 cm.   Tel. č.: 777 028 601 

Daruji mourovaté kotě Tel. č.: 777 028 601 
 

Chcete něco prodat? Nebo naopak něco sháníte? Pak 
je tu pro vás Inzerce Rokytno! 
Stačí jen zavolat nebo napsat na některý                 
z uvedených kontaktů a inzerát bude zveřejněn          
v Rokytenských novinách a také bude vyvěšen           
na místních informačních tabulích. 
 

Kontakt:  urad@rokytno.eu  
          Obecní úřad Rokytno 466 989 128 
 
 
 
 
 
 

 

Výstava je v Rokytně v domě čp. 146. 
 

Otvírací doba od 1.6. do 30.9.2018  
       pondělí – pátek od 12 do 16 hodin 
       sobota, neděle, svátek od 10 do 16 hodin 
 
telefon 724 121 821  
více na  webu  www.rokytno.eu 

 

 

 

23.6.2018  Z pohádky do pohádky          

23.6.2018  Turnaj v nohejbalu 

30.6.2018  Turnaj v malé kopané 

6.10.2018  Rokytenský věnec 

           (soutěž hasičů v požárním útoku)    

 

Inzerce Rokytno 

 

Akce  v Rokytně 

 

Mobilní aplikace 
 

  Výstava modelů autíček 

 

Kompostery 

https://itunes.apple.com/cz/app/ceska-obec/id1027734504?mt=8
http://www.rokytno.eu/formulare
http://www.rokytno.eu/


   STŘÍPKY  
      Z NAŠÍ ŠKOLY 

 
Mateřská škola 
 

Po celý školní rok hojně využíváme naši zahradu. 
Průběžně sledujeme změny na bylinkovém záhonku, 
keřích, stromech a ve vodní nádržce. Děti se 
podílejí na péči o zahradu, např. hrabou a odváží 
listí, zalévají rostliny. K práci mají samozřejmě 
potřebné vybavení, hrabičky a kolečka na odvoz, 
konvičky. Na zalévání využíváme dešťovou vodu 
z dřevěných sudů. Ke hrám na vodním hřišti slouží 
voda ze studny. 
 

Na záhonku se děti učí poznávat bylinky a jejich 
využití. Mnozí mají zkušenosti z domova a mohou 
je předávat ostatním dětem. 
 

Ke hrám děti rády využívají zahradní divadlo, 
vrbové iglú, tunely z vydlabaných kmenů, materiál 
ze skládku. Když mají chuť, rozehrajeme Člověče, 
nezlob se s krásnými dřevěnými maxi figurkami. 
 

S dětmi poznáváme obec, navštěvujeme obecní úřad, 
knihovnu, hasičskou zbrojnici, krouhárnu zelí. 
Návštěvu knihovny jsme pro velký zájem dětí 
zopakovali. Byli jsme se podívat v knihovně při 
naší ZŠ, kde měla paní Blažková připravený 
program, který zaujal všechny děti. 
 

Každý měsíc k nám přijíždí divadlo. V průběhu 
roku pořádáme další kulturní akce, např. 
karnevaly, čarodějnický rej, pěveckou přehlídku 
Perníkový slavík. 
 

Výchovně vzdělávací práci doplňujeme programy 
z ekocentra Paleta v Pardubicích. V tomto školním 
roce to byly např. tyto: Smyslové vnímání, 
Vánoce, Jak se žije v lese, Pavouci, Papír, 
Příběhy z větrné hory, Chléb.  
Velmi zajímavý byl také program Zvířata kolem 
nás, při kterém děti viděly zblízka káně, výra, 
volavku, čápa, orla mořského, lišky. 
Sami jsme si připravili programy o bylinkách a 
výrobě krmítek pro ptáky. 
 

Děti mají poznatky o významu třídění odpadů. 
Vědí, kam se v obci ukládají. V MŠ máme koše na 
třídění. 
 
Několikrát do roka pořádáme akce pro děti a 
rodiče, např. tvoření, hravé odpoledne. 
 

Letos měli rodiče možnost zúčastnit se několika 
setkání, na kterých se zdarma dostali 
k informacím, které mohli využít ve prospěch celé 
rodiny. Pozvat mohli i své známé, které tato 
problematika zajímá. Jednalo se o tyto přednášky: 
Čtení pro život aneb Příběhy nám pomáhají 
s problémy, Nejčastější poruchy zdraví u dětí 
předškolního věku, Školní zralost, Výchovné 
styly, Výchova v měnící se době, Jak najít klíč 
k tomu, aby dítě spolupracovalo. 
Při každém setkání došlo i na dotazy účastníků. 
 

Se školním rokem se děti symbolicky rozloučily 
školním výletem a akcí rozloučení s předškoláky. 

                                                                                                                
                              Milada Reinberková 

 
 

Soví pohádkování aneb Povídejme si děti 
– inspirováno pohádkami bratří Čapků 
 

V prosincovém čísle Rokytenských novin 
jsme čtenáře informovali o projektu Soví pátrání 
aneb Literární toulky naším regionem. Projekt 
jsme na konci prvního pololetí s žáky 5. ročníku 
úspěšně zakončili. Odměnou za dobře vykonanou 
půlroční práci měl být výlet do Pardubic. 
Rozhodli jsme se, že celou akci zvládneme 
linkovým autobusem. Děti byly v 7 hodin ráno 
připraveny na autobusové zastávce. Autobus od 
Holic přijel a odvezl bývalé spolužáky dětí do 
školy do Sezemic. My jsme však čekali na ten od 
Býště, protože v něm měl sedět jeden z žáků. O 
půl osmé ho přivezla jeho maminka autem a oznámila 
nám, že autobus má poruchu a nejede. Když se paní 
starostka dozvěděla o našich problémech 
s dopravou, zařídila nám odvoz obecním tranzitem 
a celá akce včetně domluvené exkurze v Krajské 
knihovně se mohla uskutečnit. MOC DĚKUJEME. 

Ve druhém pololetí jsme se čtvrtým 
ročníkem pracovali v rámci projektu Soví 
pohádkování aneb Povídejme si děti. Celá aktivita 
byla inspirována pohádkami bratří Čapků a jejím 
cílem bylo seznámit děti s jejich krásnou a 
bohatou češtinou. Společná práce byla zaměřena 
zejména na rozšíření slovní zásoby dětí, které 
dle varování speciálních pedagogů a psychologů 
chudne a stává až příliš jednoduchou. Pracovali 
jsme s knížkami Povídejme si děti, Pejsek a 
kočička, Devatero pohádek, Dášeňka a Pudlenka. 
Základem každého setkání byla práce s textem, 
slovy a příběhem. Pracovali jsme nejen 
s klasickým tištěným textem a obrázky, ale i s 
poslechovými CD, videi a filmem. Z metod jsme 
nejvíce využívali čtenářskou dílnu (samostatná 
práce), hlasité čtení dětí (potřeba stálého 
procvičování), předčítání (trénink soustředění), 
předvídání, domýšlení a vymýšlení vlastních 
příběhů (podpora tvůrčí fantazie) a dramatizaci. 
Žáci dostali i mapu s názvem Čapek – Cestujte 
s námi na místa, kde Karel, Josef a Helena žili 
a tvořili. Ilustrovanou mapu plnou zajímavých 
informací a fotografií vydala Branka o.p.s. . 
Další informace o místech pobytu sourozenců 
Čapkových a zajímavých akcích v nich konaných je 
možné získat  na webových stránkách www.capek.cz. 
 Pokud bych měla hodnotit společnou práci, 
tak za největší přínos celého projektu považuji, 
že všechny přihlášené děti absolvovaly celý 
program. Bylo zajímavé pozorovat jejich 
soustředění při jednotlivých činnostech. Nejvíce 
je bavilo povídání a vymýšlení. Postupně 
přicházely na chuť i samotnému čtení a psaní. 
Nejméně se soustředily při sledování poslechového 
CD, videa a filmu. Zřejmě jim čapkovské pohádky 
připadaly na dnešní dobu málo akční. Překvapilo 
mne, že většina dětí probírané knížky, které 
patří ke zlatému fondu dětské literatury, moc 
neznala. Přitom např. knížka Josefa Čapka 
Povídejme si děti přímo vybízí a povídání a 
porovnávání jak to vypadalo dříve a jak nyní. 
Osobně mám pocit, že to si děti užily nejvíc. 
 
  Babička sovička – Božena Blažková 
 
 

http://www.capek.cz/


  
 

 
 

 
6. ROČNÍK STOLNÍHO TENISU NEREGISTROVANÝCH                                           

24.3.2018 V ROKYTNĚ 
 
Turnaje se zúčastnilo 21 účastníků z obcí - 
Rokytno,Horní Ředice, Holice, Pardubice, 
Srnojedy, Čeperka, Stéblová, Srch, Brozany, 
Slepotice a Hradec Králové. Z naší obce Rokytno 
se zúčastnilo 7 hráčů. 
Pořadí finálové skupiny:  
1, Matyáš Radek, Horní Ředice 
2, Hájek Petr, Rokytno 
3, Hyršal Radek, Srnojedy 
4, Greé Dalibor, Rokytno 
5, Lukas Jaroslav, Slepotice 
6, Jedlička Pavel, Rokytno 
7, Minařík Jaroslav, Stéblová 
8, Kašpar Ladislav, Rokytno 
9, Hájek Radek, Brozany 
Jedinou ženou turnaje byla p. Adéla Pekárková 
z Hradce Králové. 
Zvláštní poděkování patří p. starostce Petře 
Vrbatové, za velmi vstřícné jednání ohledně 
sponzorství turnaje a Obci Rokytno. Děkujeme p. 
ředitelce Mgr. Olze Brousilové, sponzorům p. 
Malíkovi J., p. Kociánovi J. a firmě Profi-
Credit Pce. 
 

 

 
STOLNÍ TENIS NEREGISTROVANÝCH – STN ROKYTNO 

2017 – 2018 
 

Konečná tabulka – 1, Bělečko 
                  2, Fotbal Býšť 
                  3, Rokytno 
                  4, Ulice Býšť 
                  5, Příbuzní Býšť 
                  6, Bumbálka 
                  7, Sokol Býšť 
                  8, Chvojenec 

 

Hráči STN Rokytno – Hájek Petr, Greé Dalibor, 
Kašpar Ladislav, Doležal Ladislav, Jedlička 
Pavel, Kačírek Adam, Klouček Václav 
  
Ve Slepoticích, 2018, se podařilo již třetí 
ročník za sebou vyhrát p. Petru Hájkovi - 
gratulujeme.  
Umístění 1. místo Hájek Petr 
         4. místo Greé Dalibor 
         8. místo Jedlička Pavel 
 
V Býšti 2018, umístění, 3. místo Hájek Petr 
                        8. místo Jedlička Pavel 
Nyní se těšíme na turnaje ve Dřítči a ve 
Stéblové. 
                        
                  Za STN Rokytno Kašpar Ladislav 
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