
                                                                                                                                                              

červen 2019 
 
 

 
 

OBEC  ROKYTNO 

VÁS  SRDEČNĚ  ZVE  NA 

„SRAZ  RODÁKŮ  A  
PŘÁTEL  OBCE“  

  který se koná dne 

15.6.2019 
 

Sraz rodáků se koná po 25 letech.  

 

Můžete si prohlédnout: 

13 – 17  hodin - výstavu ze života a historie obce   

15 – 17  hodin - základní  školu  Rokytno 

10 – 16  hodin - výstavu modelů autíček   

14 – 17  hodin - prezentaci   Sboru  dobrovolných             
                           hasičů Rokytno   
14 – 17  hodin - prezentaci  
                           Mysliveckého spolku   Rokytno 

 
                    

                                   Občerstvení bude zajištěno.   
 

Program : 
 

 Bohumileč - Bohumilečský rybník 
 

12:00 -  Bohumilečský rybník - křest                         
                                        (po rekonstrukci) 
 

Rokytno - za obecním úřadem 
 
14:00 - zahájení  

14:20 - vystoupení žáků Zš a Mš Rokytno 

14:45 - SDH Rokytno – 
             vystoupení  družstva přípravek 

15:00 - dětský program se soutěžemi a    
            písničkami v letním havajském stylu           

16:15 - hula-hop show-Patrik Jandejsek 

17:00 - Marcela Holanová 

18:00 - Stanislav Hložek 

19:00 - skupina „Alibi“ 

21:00 - Heidi Janků 

22:00 - Fireshow 

22:30 - skupina „Alibi“ 

 

                                                        „Sraz rodáků a přátel obce“  
                                                       se koná pod záštitou  1. náměstka hejtmana Pk Ing. Romana Línka, MBA 



 
  

 
 
 
 
Vážení spoluobčané,  
toto vydání Rokytenských novin je především 
pozvánkou na  „Sraz rodáků a přátel obce“, který 
se koná 15.6.2019. 
V únoru jsme Vás požádali o spolupráci při 
soustřeďování adres našich rodáků, neboť součástí 
oslav je i setkání rokytenských rodáků po 25 
letech. Děkujeme Vám všem, kteří jste nám vrátili 
vyplněný dotazník. Celkem jsme osobním dopisem 
pozvali cca 190 našich rodáků. Do každé domovní 
schránky v našich obcích, Bohumileč, Drahoš, 
Rokytno a Zástava byly vhozeny pozvánky na již 
zmiňovaný „Sraz rodáků a přátel obce“. Všichni 
jste co nejsrdečněji zváni ! 
Dovolte mi, abych citovala zpravodaj, psaný       
p. Josefem Kubizňákem, ze dne 15.6.1994, před 
oslavami 200 let od zahájení školní výuky 
v Rokytně. 
 „ …… Jde nám všem o to, aby se naše obec 
představila hostům v tom nejlepším světle. 
Prosíme Vás, abyste před uvedenou oslavou 
zvážili, co je možné ještě před Vašimi domy 
vylepšit (uklidit, zamést, natřít a podobně). 
Pozvaní rodáci se jistě projdou po Rokytně s tím, 
aby sami posoudili upravenost našich obydlí a 
okolí……. Dbejme na prostředí, ve kterém žijeme 
všichni společně a neznepříjemňujeme si je 
zbytečnými černými skládkami. Lajdáckostí 
některých jedinců ztěžujeme život mnohým dalším…… 
Člověče nezapomeň, že zde nežiješ jen Ty sám…… .“  
A věřím, že si tato slova vezmeme k srdci i dnes. 
Pevně doufám, že se všichni společně na „Srazu 
rodáků a přátel obce“ sejdeme a tento slavnostní 
den si užijeme.   

                                                                                                                                                                    Vrbatová Petra 
 
 

 
 
 
 
 

Výpis usnesení ze zasedání               
zastupitelstva obce Rokytno 4/2018 

konaného dne 28.3.2019 
 

1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program 
zasedání. 

2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. J. Richterovou a p. H. Zbudilovou. 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání 
ze dne 14.3.2019.  

4. A. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hospodaření obce k 28.2.2019. 

    B. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec 
k 28.2.2019. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 2/2019 k 28. 3. 2019.              

    Příjmy celkem:         98 314,- Kč                                           
Výdaje celkem:        845 760,- Kč    

    Saldo hospodaření:   -747 446,- Kč            
    Financování:          747 446,- Kč.          

 
 
 
6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Zprávu 

o činnosti Městské policie Sezemice“,                      
za rok 2018.    

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně pronájmu „Hostince            
U Pitrů“. 

8.    A. Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr  
prodeje pozemku p.č. 418 v k.ú. Bohumileč.          

 B. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
prodeje části pozemku p.č. 1123/87 v k.ú. 
Rokytno.   

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvou     
o dílo č.2019/04“, mezi objednavatelem Obcí 
Rokytno, Rokytno č.p.21, 533 04 a 
zhotovitelem územní studie f. Atelier “AURUM“ 
s.r.o.,  Jiráskova  č.p.21, 530 02 Pardubice 
a investorem p. Jakubem Kašparem, ohledně 
vypracování územní studie „Rokytno - lokalita 
Z27 a Z28“. Zadání územní studie „Rokytno - 
lokalita Z27 a  Z28“ bylo schváleno na 
zasedání OZ v únoru usnesením č. 14/3/2019. 

10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně schválení dohody               
o zajištění provozování veřejného pohřebiště 
v jiné obci. Doporučeno na příští jednání OZ. 

11. Obecní zastupitelstvo deleguje na valnou 
hromadu „VAK Pardubice, a.s.“, dne 23.5.2019 
starostku obce Rokytno, Petru Vrbatovou.  

12. Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem 
ekonomického protokolu a ocenění majetku  pro 
účely vkladů majetku zpracovaný na základě 
„Pravidel pro přijmutí a ocenění nepeněžitých 
vkladů do společnosti VAK Pardubice, a.s. 
valnou hromadou v roce 2019“ schválených 
představenstvem  společnosti  dne 28.6.2018. 
Zastupitelstvo obce Rokytno na svém zasedání 
dne 26.9.2018 usnesením č. 18/9/2018 
souhlasilo s vložením infrastrukturního 
majetku, který je ve vlastnictví obce 
Rokytno, do  základního kapitálu společnosti 
VAK Pardubice, a.s. 

13. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně ČOV Svazku obcí Rokytno-
Chvojenec. 

14. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně provedené údržby nátoku    
do rokytenského rybníka, kterou provedl 
„Myslivecký spolek Rokytno“.  

 

 

Výpis usnesení ze zasedání mimořádného 
zastupitelstva obce Rokytno 5/2019 

konaného dne 11.4. 2019 
 

1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program 
zasedání. 

2. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
pronájem „Hostince U Pitrů“ v Rokytně čp. 4 
p. Jiřímu Flégrovi, a „Nájemní smlouvu“, 
která bude sepsána od 15.4.2019, s p. Jiřím 
Flégrem. 

3. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 
p. R. Buldru a p. J. Malíka. 

 

 

O čem se jednalo 

 

Slovo starostky 



 
Výpis usnesení ze zasedání    

zastupitelstva obce Rokytno 6/2019                                                     
konaného dne 25. 4. 2019 

 

 
1.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 

program zasedání. 
2. Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu 

p. J. Fouska a p. R. Izáka. 
3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 

rady za poslední období. Jedná se o jednání 
ze dne 11.4.2019.  

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hospodaření obce k 31.3.2019. 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost 
od SUS Pardubického kraje, ohledně   
schválení bezúplatného převodu pozemků p.č. 
1139/9, 1139/11 a 1139/12 , vše (silnice) 
v k.ú Rokytno.  

6.      A. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
opravu a údržbu nátoku do rokytenského   
Rybníku, která byla provedena členy MS 
Rokytno. Po opravě a údržbě bude, MS Rokytno, 
provádět pravidelnou kontrolu a čištění 
česlí.             

         B. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
prodeje části pozemku p.č. 150/7 v k.ú. 
Rokytno. Žádost si podal MS Rokytno.  

         C. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
finanční dar ve výši 14000,-Kč, Mysliveckému 
Spolku Rokytno. Darovací smlouva a rozpočtové 
opatření bude schváleno na zasedání OZ 
v květnu. 

7. Obecní zastupitelstvo, souhlasí s vypracováním 
brožury, která bude vytištěna k příležitosti 
Srazu rodáků a přátel obce, který obec 
Rokytno pořádá dne 15.6.2019. Cenové nabídky 
jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje 
části pozemku 1123/87 v k.ú. Rokytno,          
za cenu 35,-Kč za m2. Jedná se o dlouhodobě 
zaplocený pozemek. Geometrický plán na 
oddělení zaploceného pozemku a správní 
poplatek (návrh na vklad) zaplatí kupující.  

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup - Rider 
Husqvarna P 524 motorová jednotka a žací 
ústrojí, za cenu 347 990,-Kč, od f. KEŘKA 
s.r.o., Fáblovka 518, 533 52 Pardubice – 
Staré Hradiště. Cenové nabídky jsou 
k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně.   

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje odkoupení 
vybavení Hostince U Pitrů v Rokytně, č.p.4, 
od p. Ledera Václava za cenu 21000,-Kč. 

11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Závěrečný účet Svazku obcí Loučná 
k 31.12.2018.“ 

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání 
žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 
– Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje, investice do lesů 
– Lesní park. 

13. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
připomínku p. J. Malíka ohledně možného 
vybudování „Systému pro zadržování dešťové 
vody“ ze střech obecních budov. Informace 
ohledně podmínek a možného vybudování zjistí 
p. J. Malík na příští jednání OZ. 

 
 

 
14. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

připomínku p. R. Izáka ohledně nepřiměřené 
rychlosti osobních a nákladních automobilů 
v našich obcích. Informace, ohledně možného 
zajištění bezpečnosti v obcích bude dotazován 
Dopravní inspektorát v Pardubicích. 
Doporučeno na příští jednání OZ. 

15. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace, starosty SDH Rokytno Aleše Ledera, 
ohledně nového požárního vozidla. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava je v Rokytně v domě čp. 146. 
 
Nyní je výstava otevřena i ve všední den.  

 
Otvírací doba od 1.6. do 30.9.2019  
     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přenechám v Rokytně louku k posekání na seno, 
cca 1 ha. I po částech. Jiří Macháček,         
tel. 603242855. 
 
  

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 modelů autíček 

 

Inzerce Rokytno 

http://www.rokytno.eu/


 
 

   
 STŘÍPKY  
      Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

 
 
 
 

Perníkový slavík  
a přehlídka zpěváčků v Čeperce 

 
Pěvecká soutěž Perníkový slavík je na naší škole 
již tradicí, letos se konala 4. dubna. 
Účast byla hojná, přestože ve škole převládají 
chlapci. S větším či menším úspěchem nakonec 
všichni zvládli zazpívat své písničky před velkým 
publikem. Odvážní zpěváčci byli oceněni malým 
perníkovým slavíkem, Ti nejlepší v obou 
kategoriích pak získali slavíka velkého. 
V kategorii mladších zpěváčků (1. a 2. ročník) 
zvítězil Radim Plašil, těsně za ním se umístil 
Filip Jarinkovič a třetí byl Eliáš Matuška. 
V kategorii starších zpěváčků (3. -5. ročník) 
byli vítězové dva – Eliška Umlaufová a Tomáš 
Formánek, na druhém a třetím místě se v těsném 
závěsu umístila dvě děvčata – Alžběta Tučková a 
Klárka Vyhnálková. 
Ti nejlepší nás v dalším měsíci reprezentovali na 
přehlídce zpěváčků v Čeperce. 
Druhý ročník přehlídky malých zpěváčků se 
tentokrát konal na obecním úřadě v Čeperce 9. 
května.  
Přehlídky se zúčastnily děti ze základní školy 
v Dřítči, Rokytně a Čeperky. Naši školu 
reprezentovali tito žáci: Radim Plašil a Filip 
Jarinkovič, Eliška Umlaufová a Tomáš Formánek. 
Ve velké konkurenci se všichni zpěváčci dokázali 
prosadit, získali ocenění za výrazný projev 
(Radim a Filip), výběr písní a krásný zpěv 
(Eliška), skvělý doprovod na kytaru (Tomáš). 
Všichni si báječně užili společné zpívání a 
pochutnali si na občerstvení, které pro ně 
připravily maminky z Čeperky.  

  Mgr. Marta Stránská 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Školní družina 
 

Jaro je tu a tak jsme ho pranostikami a poslechem 
zvuků jara při relaxační činnosti také patřičně 
přivítali. Zopakovali si první jarní květiny, 
které jsme pozorovali i na vycházkách. Tuto 
tématiku jsme si přenesli i do pracovních 
činností. Návrat ptáků z teplých krajin, 
zajímavosti ze života vlaštovek a čápů byly 
tématem dalšího týdne. Čápi a vlaštovky, které 
jsme vytvořili, nám zdobili nástěnku v krčku 
školy. Březen je také měsícem knihy. Vyprávěli 
jsme si, jak se kniha vyrábí, kolik profesí je 
k tomu potřeba. Porovnávali jsme druhy 
literatury. Měli jsme přislíbenou i návštěvu 
tiskárny v Sezemicích. Bohužel věk našich dětí je 
pro tuto exkurzi příliš nízký. S příchodem jara 
jsme vyrobili Moranu, jako symbol odcházející 
zimy. Vynášení Morany a tradice spojené s tímto 
zvykem děti neznaly. Vyráběli a ozdobili jsme 
okna jarní výzdobou. Den loutek si připomněli 
také v březnu. Druhy loutek, naše muzeum v 
Chrudimi výroba loutky a zhlédnutí představení z 
divadla Spejbla a Hurvínka nás přivedli na konec 
měsíce. V měsíci dubnu jsme probírali 
problematiku bezpečnosti v silničním provozu. 
Vysvětlili jsme si různé dopravní situace, jak se 
chovat jako chodci, na bruslích, skateboardu. 
Zopakovali jsme si IZS, jeho složky. Nacvičili 
jsme i simulovaný rozhovor na záchrannou službu. 
Při procházce po Rokytnu jsme si zopakovali 
značky. Přípravy na Velikonoce jsme začali včas. 
Vyráběli jsme z pedigu klícky s osením. Odpolední 
dílnička spojená s pletením pomlázek, měla úspěch 
a většina z chlapců si odnesla vlastnoručně 
upletenou pomlázku. Při pečením jidášů jsme si 
povídali o zradě a o Ježíši.  Konec měsíce byl ve 
znamení čar a magie. Užili jsme si i program plný 
soutěží s touto tématikou a také diskotéku. 
Květen byl ve znamení nejznámějších pohádek, 
které jsme nějak pozapomněli. V rámci projektu 
Děti dětem, jsme si každý vylosovali, jednu 
z pohádek a tu vyprávěli svým kamarádům. Některé 
pohádky jsme zdramatizovali. Porovnávali jsme 
pohádky s reálným životem. Věnovali jsme se i 
přírodě a její ochraně. Pod vedením lektora 
z ekocentra Paleta jsme si vyzkoušeli simulační 
hry, týkající se odpadů. Na toto téma jsme 
navázali povídáním, jak se chovat v lese, co nám 
les dává, proč je užitečný. Z lesního ovoce jsme 
si upekli ovocný koláč. O Dnu matek jsme si 
vyzkoušeli formou testu, jak dobře svou maminku 
známe. Osvobození republiky a konec války v 
Holicích nám přiblížil dokument Českého rozhlasu 
v Pardubicích prostřednictvím vyprávění 
účastnice těchto událostí.  Příroda léčí - bylo 
téma dalšího týdne. Nasbírali jsme si 
rostliny.  Názvy jsme hledali v knihách, 
přivoněli, řekli jsme si, k čemu nám mohou pomoci, 
a vyrobili jsme si bylinkový sirup, který 
vypijeme v družině. Vše se nám hodilo při školní 
kole poznávání rostlin a živočichů. 

Lenka Prouzová 

 
 



 
 

Školní knihovna 
 

Co se letos dělo ve školní knihovně. 
V letošním roce jsme se nepouštěli          

do větších projektů, ale systematicky jsme 
vyhledávali literaturu, která doplňovala a 
rozšiřovala výuku. Využívali jsme k tomu zejména 
nové knížky, které byly do knihovny zakoupeny. 

Během školního roku navštívil každý ročník 
školní knihovnu minimálně 10x. Kromě společného 
čtení, vyprávění a vyhledávání informací 
pracovaly děti často i s pracovními listy, které 
jim byly k danému tématu pravidelně připravovány. 

V pátém ročníku jsme za pomoci beletrie i 
naučné literatury poznávali různorodost a 
jinakost světa kolem nás. Pracovali jsme 
s pohádkami z celého světa a s jejich pomocí jsme 
se snažili pochopit, jak nás ovlivňuje místo a 
prostředí, kde žijeme. Na příklad rozdíl mezi 
africkou a severskou pohádkou pomohl dětem 
pochopit příčiny rozdílné mentality jižních a 
severských národů. Pracovali jsme i s naučnou 
literaturou a prostřednictvím knížky „Děti jako 
ty“ se žáci seznámili s běžným životem dětí 
v nejrůznějších místech světa. 

Ve čtvrtém ročníku jsme nejvíce pracovali 
s novou knížkou Martiny Drijverové „Lví kouzlo“, 
jejímž prostřednictvím se děti seznámily se 
životem holického rodáka a cestovatele Emila 
Holuba. Zároveň jsme se za pomoci naučné 
literatury seznámili s dalšími známými českými i 
světovými cestovateli. Nezapomněli jsme si 
připomenout i významné životní jubileum 
cestovatele a spisovatele Miroslava Zikmunda. 

Ve třetím ročníku jsme se zaměřili na 
moderní současnou pohádku. Nejlépe se nám 
pracovalo s knížkou Zdeňka Svěráka „Tatínku, ta 
se ti povedla“. Děti si začaly vést společný 
čtenářský deník, který doplňovaly vlastními 
literárními i výtvarnými dílky. 

Ve druhém ročníku jsme se snažili hlavně 
rozvíjet dětskou fantazii a nejvíce jsme 
pracovali s knížkou Z. K. Slabého „Nedokončené 
pohádky“. Velkou pozornost jsme věnovali zejména 
hlasitému čtení dětí. 

Prvňáčci začali do knihovny chodit teprve 
v pololetí. Vzhledem k tomu, že se jedná o čtyři 
chlapce, tak jsme krátké pohádky často doplňovali 
pohybem. Na základě celostátního knihovnického 
projektu je pro ně ve spolupráci s Obecní 
knihovnou v Býšti (kolektivní člen Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků) opět 
připravena „Knížka pro prvňáčka“. Pasování 
proběhne tradičně v červnu na Obecním úřadu. 
            I v letošním roce jsme ve školní 
knihovně společně s dětmi odvedli kus poctivé 
práce. Současným více či méně „digitálním“ dětem 
jsme se po celý rok snažili zajímavou formou 
přiblížit svět tištěného slova a zároveň 
systematicky procvičovat jejich čtenářské a 
informační dovednosti.  

Božena Blažková 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
Dne 13.4.2019 organizovalo SDH Rokytno spolu 
s OSH Pardubice závody “Rokytenská míle“, kterých 
se zúčastnila družstva z Pardubického kraje. 
Závod probíhal dle pravidel ZPV. Součástí závodů 
byla štafeta dvojic a štafeta 5 x 60m. Při ranním 
nástupu nám, vlídným slovem, popřál hodně zdaru 
p. Línek Roman, Ing., MBA - první náměstek 
hejtmana zodpovědný za investice, majetek a 
kulturu. Během nástupu jsme slavnostně s panem 
farářem pokřtili náš nový „Hasičský automobil-
cisternovou automobilovou stříkačku“, Volvo FL 6-
14. Závody, kterých se zúčastnilo   cca 250 dětí, 
proběhly disciplinovaně. Při odpoledním nástupu, 
kdy probíhalo vyhlášení výsledků Rokytenské míle, 
nás slovem pozdravil p. Netolický Martin, JUDr., 
Ph.D. – hejtman Pardubického kraje. Pan Netolický 
předal soutěžícím ceny a popřál všem zúčastněným 
hodně sportovních úspěchů. Rokytenští mladí 
hasiči se umístili, mladší žáci na 1. místě a 22. 
místě a starší žáci na 2. místě. Tento sobotní 
den nám počasí přálo, o naše bříška se nám 
postaralo SDH Rokytno, tudíž 16. ročník závodu 
Rokytenská míle se vydařil. 
Dne 12.5.2019 jsme soutěžili ve Dřítči, kde 
probíhalo „Dřítečské klání“. Z důvodu špatného 
počasí se soutěžilo pouze ve vybraných 
disciplínách, uzlová štafeta, zdravověda a 
svinování hadic. Mladší žáci se umístili na 6. 
místě a starší žáci na 4. místě. 
Každoročně nám OSH Pardubice – ORM, hodnotí 
celoroční činnost kolektivu. Celoroční činnost 
zaznamenáváme do kroniky, která je k nahlédnutí. 
Okresní kolo soutěže „Plamen“, probíhalo ve dnech 
18.-19.5.2019 v Cholticích. Tento víkend byl 
velice náročný pro všechny zúčastněné. 
Dne 22.5.2019 jsme jeli s rokytenskými důchodci 
na výlet. První zastávkou byl zámek Loučeň a poté 
muzeum letadel u Mladé Boleslavi. I přes nepřízeň 
počasí jsme si výlet náramně užili. Děkuji p. 
Zajícovi a p. Čapkové, že pro nás připravili tak 
krásný výlet. 
Sobotní odpoledne, dne 25.5.2019, jsme si užili 
ve Chvojenci, kde se slavilo 90. let od založení 
místního fotbalu. Děti soutěžily, tančily a 
užívaly si hezkého slunečného dne. 
Do konce školního roku nás čekají noční závody 
v Sezemicích a poté soutěžení v Kostěnicích,  kde 
bude vyhlášení Ligy mládeže, za rok 2018/2019. 
 

Dne 15.6.2019 pořádá obec Rokytno „Sraz rodáků a 
přátel obce“, kde družstvo přípravky předvede 
hašení požáru. 
Je pro mě velice důležité poděkovat. Poděkovat 
dětem, rodičům, vedoucím, trenérům                   
a instruktorům, za kladný přístup k hasičině.     
Ta naše hasičina je plná touhy, touhy soutěžit a 
scházet se, cestovat a být pospolu. Děkuji Vám 
všem.  
                             Vrbatová Petra st. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mladí hasiči 



INZERCE 
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