
  RR  oo  kk  yy  tt  ee  nn  ss  kk  éé    

  nn    oo    vv    ii    nn    yy  
                                                                             

červen 2009  
 

 
 

 

 

  

 
       Kulturní komise obce Rokytno vás zve na  DĚTSKÝ DEN,  který se ponese pod názvem 

 
 
 

         POLNÍ NEMOCNICE 
 

 

 

 
 

      DNE :  sobota 27.6.2009 OD 14 HODIN 
 
 
 

      MÍSTO KONÁNÍ :  PROSTOR U RYBNÍKA ZA KACHŇÁRNOU 
 
 

  
 
 

  Děti čeká odpoledne plné her, při kterých se i něco naučí. 

  Všechny soutěže se ponesou ve zdravotním duchu. 

  Naučí se základy první pomoci formou hry. 

 

 

 

Součástí je samozřejmě i tradiční další ročník NECKYJÁDY . 
Připraveny jsou krásné ceny pro všechny snaživce.  

Takže budujte plavidla a přijďte se pobavit. 

 

Občerstvení zajištěno. 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce 

Rokytno za    březen  - červen 2009 
 

Rada se sešla celkem 4 x, obecní zastupitelstvo 2 x. 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 2/2009  ze   dne     22.4. 2009 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady              

  za poslední období.    

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje „Rozpočtovou změnu  

číslo 1/2009 k 22.4. 2009“ 

Příjmy celkem: -1.241.100,- Kč  Výdaje celkem:-853.500,- Kč 

Financování: 387.600,- Kč      

 Rozpis financování:      Zapojení přebytku 387.600,- Kč                                                  

                                                                                                        

3,  Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas se zprávou            

o výsledku hospodařením obce Rokytno za  rok 2008             

a to bez výhrad.   

 

4, Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce Rokytno a to bez výhrad.   

 

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje uzavření „Smlouvy o  

zřízení věcného  břemene č.IV-12-2001-405-802“ na 

pozemky parcelních   čísel 412/31, 412/9 a 412/8 v k.ú. 

Bohumileč (osada Zástava) pro společnost  ČEZ  

Distribuce,a.s. IČ:27232425  

 

6, Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy č.1 

s ABK Pardubice a.s. na výstavbu     „Kanalizace Rokytno - 

II.  stavba“ .  

  

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje vyhlášku číslo 1/2009 

                  

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje aktualizaci „Programu 

obnovy vesnice“ dle přílohy.  

 

9, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet 

Svazku obcí Loučná. 

 

10, Obecní zastupitelstvo schvaluje zapracovat záměry obce 

do nového územního plánu     dle přílohy č.1 

 

11,Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  přípravu 

pozemkových úprav v k.ú. Rokytno:  

 
12, Obecní zastupitelstvo deleguje na valnou hromadu 

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se sídlem 

Pardubice,  konanou dne 21.5.2009 starostu  obce Rokytno 

pana Josefa Kubizňáka . V případě nepřítomnosti starosty 

bude obec zastupovat na valné hromadě výše uvedené 

společnosti místostarosta pan Jiří Trnka.. 

 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 3/2009  ze   dne     17. 6.  2009 

 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady           

za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje „Rozpočtovou změnu  

 číslo 2/2009 k 17.6. 2009“ 

 Příjmy celkem: 169.000,- Kč    Výdaje celkem:-269.000,- Kč 

 Financování: 100.000,- Kč    

            Rozpis financování:    zapojení přebytku 100.000,- Kč                                                  

Navýšení dotace pro FC DIKO ČEMUS Rokytno o  5.000 Kč 

                                                                                    

3,  Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí „Zprávu o výsledku   

  kontroly plateb pojistného na veřejné   zdravotní pojištění a    

  dodržování ostatních povinností plátce pojistného“                

  č.   K09/668 ze dne  29.4.2009.     
 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku dle GP č.    

  491-038/2009 a to: p.p.č. 1187/3 o     výměře 91 m2     

  v obci Rokytno a k.ú. Rokytno Z P  za  cenu 35  Kč /m
2
.    

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

  Vyvěšeno 1.6.2009          Sejmuto: 17.6.2009 
 

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku dle GP          

  č.  490-25/2009 a to: p.p.č. 864/14 o  výměře 973 m2   v obci   

 Rokytno a k.ú. Rokytno PK a LČ za  cenu   400  Kč/m
2
.   .     

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

 Vyvěšeno 21.5.2009          Sejmuto: 17.6.2009 
 

6,  Obecní   zastupitelstvo   schvaluje uzavření „Smlouvy   o    

  zřízení věcného  břemene“ na pozemky    parcelních   čísel   

  154/32, 154/55  v k.ú. Rokytno pro společnost  Telefónica   

   O2 Czech Republic,a.s.  IČ:601 93 336  
 

7,  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí postup prací na akci   

  „Kanalizace Rokytno - II.  stavba“ .  
  
8,  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí průběh výběrového   

  řízení na „Výstavbu  multifunkčního   objektu  v rámci   

  rozšíření volnočasových aktivit  v obci a regionu“ .              

  Na základě doporučení hodnotící komise Obecní   

  zastupitelstvo pověřuje radu obce schválením „Rozhodnutí   

  o výběru nejvhodnější nabídky“. Dále pověřuje starostu   

  obce   uzavřením smlouvy s vítěznou firmou na základě     

  schváleného „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“.   
 

9,  Obecní zastupitelstvo schvaluje zapracovat záměry obce   

  do  nového územního plánu  a   to  pozemky  parc.   čísla   

 157/1, 157/2, 157/7, 157/14   v k.ú. Rokytno pro případnou   

  výstavbu   fotovoltaické elektrárny 
 

10, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledky soutěže   

  Vesnice roku 2009 a pověřuje starostu  popřípadě   

  místostarostu převzetím „Diplomu za spolupráci se    

  seniory“  při slavnostním  vyhodnocení den 19.8.2009 ,     

 které bude ve vítězné obci Pardubického kraje - 

Jenišovicích.  
 

11, Obecní zastupitelstvo  souhlasí s instalací fotovoltaických   

   panelů na obecní budovy 
 

12, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí přípravu na datové  

   schránky a Czech POINTU. 
 

13, Obecní zastupitelstvo  souhlasí s výstavbou fotbalového   

   hřiště v prostoru lokality A2. 

 

 

O  čem se jednalo 



 

  Poplatek za stočné  ( kanalizace) 
 
 

Upozorňujeme všechny uživatele 
kanalizace, že musí do 30. června 2009 
zaplatit poplatky za stočné.  ( Kdo má 
pololetní splátky –  zaplacena  1 splátka,  
čtvrtletní - 2 splátky ) 
 
 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. 
 

 
Výstavba kanalizace  
 

S potěšením můţeme říct, ţe druhá etapa 

kanalizace zdárně pokračuje.  Ve čtvrtek 

25.června bude  dílčí kolaudace . Jedná se o část 

obce „V chaloupkách“.   Je to prostor  -  nová 

výstavba, náves a končíme      u Hypských. 

Zkolaudováno bude celkem 42 čerpacích šachet. 

Takţe se můţou připojit další domácnosti. 

Poplatková povinnost pro nově připojené 

domácnosti začíná  1.1.2010. 

 

Další pokračování je kolem rybníka 

k řadovkám, dále k hospodě U Pitrů a budeme 

končit  u administrativní  budovy  v  bývalém 

druţstvu.  I kdyţ výstavba probíhá dobře vrásky 

na čela nám přidělalo Ministerstvo zemědělství, 

které z plánovaných čtyř milionů dotace na 

letošní rok,  přesunulo dva miliony na rok 2010.   

Tím jsme museli poţádat o prodlouţení termínu 

dokončení celé akce Kanalizace Rokytno - II. 

stavba       na   31.8.2010.    

 
 

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 

 
Poslední dobou stále častěji zjišťujeme 

dlouhodobé nepovolené skládky na veřejném 

prostranství ( skládka stavebního materiálu, 

nepojízdné automobily atd. ). Připomínáme,      

ţe obec Rokytno má obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2005 o místních poplatcích. Součástí této 

vyhlášky je i poplatek za uţívání veřejného 

prostranství. V článku 9 jsou stanoveny sazby  

za různé uţívání.  

 

Pro oţivení paměti některé uvádíme: 

Za pouţití k umístění stavebních zařízení  

                                                      2,- Kč/m
2
 a den 

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa  

                            nákl. automobil 5000,-Kč/rok,      

                            osobní 1000,-Kč/rok 

Za umístění skládky stavebního materiálu při 

stavbě rod.domku                  za den 1,- Kč/m
2  

Za pouţití veř. prostranství na skládky všeho 

druhu                                    za den 10,- Kč/m
2
 

 

Touto cestou upozorňujeme, ţe Městská policie 

Sezemice bude provádět kontroly na dodrţování 

této vyhlášky a zároveň bude uplatňován i výše 

uvedený poplatek. 
 

 

 

KONTAKTY NA POLICII 
 

Policie České republiky  

Obvodní oddělení Pardubice III 
adresa: Jana Zajíce 946, Dubina,  530 12  Pardubice 
telefon: 
stálá služba  974 566 721 
                     466 261 272 
fax:               974 566 728 
e-mail:           paoop3@mvcr.cz 
 
vedoucí oddělení:        npor. Bc. Josef Sentivan 
telefon:                        974 566 720 
zástupce vedoucího:  npor. Bc.  Kamil Vařečka 
telefon:                        974 566 722 

WWW.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-pardubice-3-
995776.aspx 
 

 
Městská policie Sezemice 
 

Služebna  Sezemice  -  stará budova radnice 
 

Telefon  602 413 250 
 

 

 

mailto:paoop3@mvcr.cz
http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-pardubice-3-995776.aspx
http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-pardubice-3-995776.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice - 
Rokytno 73,  533 04 Sezemice; tel:  466 989 201; 

e-mail:  ZS_Rokytno@seznam.cz;   IČO:   60157747; 
 

Jak vidíte školu vy, rodiče 
 

V průběhu měsíce května rodiče ZŠ i MŠ obdrţeli dotazníky 

s prosbou o vyplnění.  

Z 35 rozdaných dotazníků v MŠ se jich vrátilo 24 vyplněných, 

coţ se rovná 68,6%. V mladším oddělení je zapsáno 17 dětí, 

dotazník vyplnilo 13 rodičů, coţ je 76,5%. Ve starším 

oddělení je zapsaných 18 dětí, dotazník vyplnilo 11 rodičů, 

coţ je 61,1%. 

Zveřejňujeme část dotazníků se zaměřením na nejlépe a 

nejhůře hodnocené oblasti.  

Materiální vybavení MŠ povaţuje 37,5% dotazovaných za 

výborné, 45,8% za přijatelné a 16,7% uvádí, ţe je co 

zlepšovat. 

Nabídku školních a mimoškolních akcí hodnotí 37,5% 

dotazovaných jako výbornou a 62,5% jako přijatelnou, 

dobrou.  

S informováním o dění v MŠ je zcela spokojeno 54,2%, 

většinou je spokojeno 37,5%, občas je spokojeno 4,2% (jeden 

člověk) a vůbec není spokojeno 4,2% (jeden člověk). 

 S informovaností o dítěti ze strany MŠ je zcela spokojeno 

91,7%, téměř, většinou spokojeno 4,2% a neposuzovalo 4,2%. 

91,7% rodičů souhlasí s výrokem, ţe MŠ vzbuzuje v dítěti 

zájem o učení a vědění, rozvíjí jeho spolupráci, komunikaci, 

učí ho to, co je pro něho uţitečné.  

95,8% rodičů se domnívá, ţe se můţe na učitelku obrátit 

s případnými problémy a učitelka se jimi zabývá, navrhuje 

řešení.  Jeden rodič s tímto výrokem naprosto nesouhlasil. 

Potěšilo nás, ţe 23 rodičů z 24, coţ je 95,8%, by své dítě dalo 

do MŠ znovu.  

 

Z 46 rozdaných dotazníků v ZŠ se vyplněných vrátilo 42, coţ 

je 91,3%, ale jeden dotazník byl vyřazen, neboť byl s největší 

pravděpodobností vyplněn ţákem.  

Rodiče ţáků ZŠ upozorňovali na fakt, ţe škole chybí prostory 

pro cvičení a samostatnou školní druţinu.  

Nabídku školních a mimoškolních akcí hodnotí přijatelnou 

úrovní 75,6%, 8% rodičů uvádí, ţe je co zlepšovat, 4,9% (dva 

rodiče) jsou názoru, ţe by se měla výrazně změnit, 4,9% 

neposuzovalo a 4,9% je zcela spokojených. Tento výsledek 

nás poměrně překvapil, protoţe kdyţ je pořádaná akce i pro 

rodiče a děti, tak se setkáváme s výrazně malou účastí.  

Zajímavé bylo porovnání výsledků dvou výroků. 36,6% 

dotazovaných souhlasí s výrokem, ţe mají dostatek informací 

o kritériích, podle kterých je dítě hodnoceno, 46,3% uvádí, ţe 

s tímto výrokem z většiny souhlasí a 17,1% má k výroku 

výhrady.  S druhým výrokem: „Mé dítě zná kritéria školní 

práce.“,  zcela souhlasí 58,5%, 34,1% spíše souhlasí, 4,9% má 

výhrady a 2,4% neposuzovalo. 

V porovnání s dotazníkem z května 2007 rodiče hodnotili 

celkově kladněji kvalitu výuky. V roce 2007 jako vynikající 

úroveň hodnotilo 43,3% rodičů, letos 51,2%, s přijatelnou 

úrovní kvality výuky  se v roce 2007 ztotoţnilo 56,7% a letos 

46,3%. 

V roce 2007  se 87% dotazovaných vyjádřilo, ţe většinou 

škola vzbuzuje v dítěti zájem o učení a vědění, 13% 

odpovědělo, ţe málokdy. Letos s výrokem: „Vyučování je pro 

dítě zajímavé, práce s textem vychází ze ţivota, podporuje 

touhu po poznání.“ zcela souhlasilo 61%, 34,1% spíše 

souhlasilo a 4,9% (dva lidé) mají výhrady. 

Dotazníky rodiče dětí z MŠ i ţáků ZŠ doplňovali 

poznámkami, kompletní vyhodnocení dotazníků včetně těchto 

poznámek, připomínek pro rodiče zveřejníme v prostorách 

chodby ZŠ a MŠ.  

Na závěr uvádíme citaci některých z rodičů, kteří se 

vyjadřovali k tomu, co rodině, dítěti škola přináší, přinesla: 

„Klidné a pohodové dětství bez tlaku a shonu na dítě.“ 

„Spokojenost.“ 

„Pro rodiče trochu radostí i starostí. Pro syna poměrně dobrý 

základ do ţivota.“ 

„Škola nám přinesla spoustu báječných záţitků, dětem 

výborné kamarády i paní učitelky.“ 

„Rokytenskou školu hodnotíme velmi pozitivně, děti se do 

školy těší, oceňujeme vstřícný přístup všech pedagogů, jejich 

snahu a energii, kterou věnují našim dětem. Prostředí školy 

působí přátelsky, je vidět, ţe se škola snaţí rozvíjet všestranně 

osobnost dítěte.“ 

„Jistotu, ţe kaţdý problém se dá řešit k oboustranné 

spokojenosti.“ 

Všem děkujeme za vyplněné dotazníky, za všechny vaše 

postřehy i připomínky, velmi si toho váţíme. 

 
Škola v přírodě – 1. – 3. ročník 

 

Pondělí 8.června-tolik očekávaný den nastal. Předcházelo mu 

velké balení, velké těšení, ale i troška strachu z neznámého a 

obav, jak se to dá zvládnout bez mamky a taťky. Podobně      

na tom byli i dospěláci. 

Kdo to však nezkusí, ten nezjistí, jestli si dokáţe poradit se 

spoustou drobných překáţek bez pomoci rodičů. A tak pusu, 

mávání, otřít slzičky a jedem.  

V Oucmanicích nás přivítal pan ředitel a pan správce. Pomohli 

klukům odnést kufry do lesíku, do mraveniště, na paseku a 

dívkám do brčálníku a rákosníku. Paní učitelky se nastěhovaly 

do rybníku. Ale nebojte, bylo to „jako“. Pokojíčky s těmito 

jmény nabízely prostor, pohodlí i samostatnou sprchu a 

sociální zařízení.  

Po nerovném boji s povlíkáním postelí nás čekalo 

seznamování s prostorem, který se nám na pět dnů stal 

domovem. Děti po skupinkách zjišťovaly, jak se jmenuje 

pokoj s největším počtem lůţek, kolik korun stojí jablečný 

mošt v obchůdku, jakými jmény můţeme přivolat prasátko, co 

je to za cihlový domeček před výběhem pro slepice, které 

zvířátko má jméno Ámos a další cenné informace. 

Zjistili jsme, ţe prostorný venkovní areál vyhovuje těm, kteří 

rádi běhají, sportují. Ti, kteří upřednostňují klidnější činnosti, 

se uvelebili v příjemné a pohodlné třídě v přírodě, která 

poskytuje výhled na rybníček, výběh pro zvířata a ohniště. 

Uvítali jsme i pestrý jídelníček. Paní kuchařky se snaţily, aby 

se nám trefily do našich chutí. 

První noc se mnohým usínalo těţko, ale následující noci jiţ 

všichni spali spánkem bohatýrů.  

Ve škole v přírodě jsme se opravdu učili. Co jsme se naučili, 

jsme uchovali nejen v hlavách, ale poslali jsme téţ do ţaludku. 

Ţe tomu nerozumíte? Hned vysvětlím. Po skupinkách si děti 

vyrobily máslo, jogurt i sýr. Po společném snaţení na plechu 

odpočívaly i čtyři bochníčky chleba a chlebové placičky tvarů 



a zdobení dle chutí a fantazie kaţdého tvůrce. Byli jsme 

překvapeni, ţe se chlebíčky ve venkovní roztopené peci 

zbarvily dozlatova v průběhu patnácti minut. 

Někteří z nás mají nezapomenutelné záţitky s domácími 

zvířaty. Ráno jsme šli vypouštět ročního oslíka Ámose a jeho 

kamarády-prasátka a kozičku-z chlívku do ohrady. Oslíkovi se 

zalíbil Ráďa, ale Ráďovi se oslík zdál být velký, a tak vzal 

nohy na ramena. Ámos si to vysvětlil po svém a začal 

ubíhajícího stíhat. Prasátko se rozhodlo, ţe si tak zajímavou 

honičku nemůţe nechat ujít, a upalovalo za oslíkem. Já jsem 

volala nesmyslný povel: „Zastav se!“, ale nerespektoval ho 

nikdo. Jediná kozička na povel zareagovala, a tak podivný 

řetězec běţců ukončovalo opět dítě plápolající na konci 

vodítka uvázaného kolem koziččina krku. Rozveseleného 

Ámose jsme obklíčili. Chtě, nebo spíše nechtě, byl odveden 

do ohrady společně se svými zvířecími kamarády. Přesto děti 

na nezbedníka oslíka nezanevřely a později ho vykartáčovaly. 

Dokonce si zkusily uklidit zvířátkům stáj. Ti méně odváţní se 

mazlili s králíčky. 

Děti byly přijaty k Policii Oucmanice, ale nejprve musely 

prokázat, ţe dokáţí poslouchat svého velitele. Po sloţení 

zkoušky řešily první případ Kompost. Krádeţ nahlásil pan 

Novák, který se do Oucmanic přistěhoval z města. Od sousedů 

zjistil, ţe odpadky hází na kompost. Neváhal a zaloţil si 

kompost svůj vlastní, do kterého vyhazoval veškerý odpad.   

Po nějakém čase se mu však z kompostu ztrácely věci. Byl 

zmatený, protoţe věřil, ţe se na vesnici nekrade. Vše dopadlo 

dobře, případ byl vyřešen, pachatelé ze zvířecí říše odhaleni. 

Víte, jak roztočit káču, nebo jak se tlučou špačci? Či jak hrát 

s fazolkami čáru, skákat gumu, panáka? Zeptejte se našich 

dětí. Původně jsme si chtěli vše vyzkoušet na hřišti, ale 

přepadl nás přívalový déšť a kroupy, a tak jsme trénovali 

vytrvalostní běh. Přesto jsme promokli na kost. Pan správce 

však zapůjčil elektrické sušáky a paní učitelka boty s jejich 

pomocí usušila. 

Čtvrtek - den výletní, oblékací, svlékací, předposlední den 

školy v přírodě. Finance ztenčené, ale ještě mnoho                

na přivezení domů. Prostě správný čas na výlet do města.  

Cestou lesem jsme navštívili lesní rezervaci, skupiny dětí 

vytvářely turistické trasy a budovaly turisticky atraktivní 

místa, a tak jsme mohli navštívit hrad, rozhlednu, 

„Trpaslíkov“ i křišťálovou studánku. Déšť si s námi pohrával 

a spustil se vţdy, jakmile jsme svlékli pláštěnky. V Chocni 

nás uchvátilo hřiště snů s lanovkou, horolezeckou stěnou, 

kolotočem a spoustou dalších neodolatelných atrakcí. A pak 

útok na cukrárnu a obchod s hračkami. To jsme však netušili, 

ţe se během pár minut nebe promění v zlověstný mračoun, 

vítr bude strhávat čepice i oblečení a déšť a kroupy budou 

bičovat naše těla aţ na nádraţí. Vláček nás převezl do 

Kostelce. Hodný řidič autobusu nám dovolil nastoupit uţ u 

závor a vystupovali jsme přímo před naším přechodným 

domovem. Pak následovala horká sprcha a teplé oblečení.  

Pátek-den bylinek a odjezdu. Nosánky i chuťové pohárky 

měly hody. Lipový květ, meduňka, heřmánek, dobromysl, 

šalvěj, kopřiva a jiné bylinky usilovaly o přízeň dětských 

nosíků. Kdyţ si uţil nos, přišla na řadu při ochutnávce čajů i 

ústa a následně kulinářské fantazie. Kaţdá skupina dala zrod 

originálnímu bylinkovému čaji s originálním názvem. Pak 

následovala věru neobvyklá svačina. Vlastnoručně vyrobený, 

v peci upečený chleba s  máslem, sýrem, jogurtem vlastní 

výroby, to vše doplněné mrkvemi a jablíčky. Ještě naposledy 

do obchůdku, rozdat poslední poštu a hurá domů za 

maminkou a tatínkem.  

Všichni se těší na společné shledání. Můţeme potvrdit:  

„Všude dobře, ale doma nejlépe.“ 

  

 

Přírodní poklady „Na Plachtě“ 
 

V sobotu 23.května se sešli děti a rodiče u prodejny Lídl 

v Hradci Králové. Nakupovat však nešli. Téměř ve městě se 

na 39ha rozprostírá  přírodně zajímavá a hodnotná oblast 

s řadou stanovišť s vysokou druhovou rozmanitostí. 

Paradoxně tato oblast vznikla lidskou činností. Děti a rodiče 

se mohli formou průzkumů, pozorování, her a jiných 

interaktivních aktivit seznámit s faunou a flórou luk, 

vřesovišť, písčin, tůní a mokřad. Nezklamala ani zídka pro 

plaze.  

Výlet zorganizovali rodiče-paní Julie Hadačová a paní Petra 

Hrušková. Na pomoc si přizvali pracovnici z ekologického 

centra Sever. Škoda jen, ţe se tak zajímavé aktivity 

nezúčastnilo více lidí.  

 

SOUTĚŢ 

 
Jiţ tradičně jsme se zúčastnili regionální poznávací 

přírodovědné soutěţe pořádané DDM Delta Pardubice. Z 48 

ţáků 3.ročníku se Káťa Pospíšilová umístila na 35.místě a 

Stázka Hrušková na 5.-8.místě.  

Z 5.ročníku zkoušelo své znalosti 47 ţáků. Martinka Ivaničová 

obsadila 8.místo a Pepa Valenta 5.místo.  

Mezi nejpočetnější skupinu patřili čtvrťáci, kterých se sešlo 

55. Adélka Boltíková získala 25.místo, Káťa Malířová 

20.místo a Máťa Hruška 1.-2.místo.  

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastní 18.června ti, kteří 

se umístili do 10.místa. Gratulujeme.   

 

Adopce africké dívky 
 

Od září bude moci jedenáctiletá Oumou Hawa Ly z africké 

Guiney z města Conakry navštěvovat prvním rokem školu. 

Dopomohli ji k tomu ţáci naší školy, jejich rodiče, 

zaměstnanci školy i vy, kteří jste navštívili školní ples nebo 

finančně přispěli. Oficiálním adoptivním rodičem je první aţ 

pátá třída. Finanční částka bude zasílána postupně třikrát za 

rok a bude pouţita na zaplacení školného, pomůcek, školní 

uniformy a dalších potřeb dítěte.  

Organizátorem „Adopce afrických dětí“ jsou Vysokoškolští 

humanisté, o.s., www.novyhumanismus.cz. 

Děkujeme všem, kteří svým příspěvkem pomohli k tomu, aby 

se mohla jedenáctiletá Oumou Hawa jeden rok vzdělávat.   

Velmi se těšíme na úterý 23. června, kdy za námi přijede 

zástupce Vysokoškolských humanistů a od 10:30 hodin nám 

promítne obrázky z oblasti, ve které Oumou ţije. Budeme mít 

moţnost prohlédnout si i tradiční předměty a máme přislíbeno 

zodpovězení veškerých našich otázek. 

Jestliţe máte zájem, můţete se naší besedy zúčastnit.  

 
PŘÍSPĚVEK   Z  MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
V naší MŠ nezahálíme a stále se něco děje k radosti všech 

dětí.  

V posledním únorovém týdnu děti ţily pohádkami. 

Vyvrcholením byl karneval plný nápaditých masek. Pozadu 

nezůstaly ani paní učitelky. Všichni s chutí tančili a soutěţili a 

dopoledne si pěkně uţili.  

Začátkem března se školkou rozléhaly hlásky zpěváčků, kteří 

se připravovali na pěveckou přehlídku Perníkový slavík. 

Kaţdý zazpíval připravenou písničku. Odměnou dětem byly 

diplomy a perníkoví slavíčci, které upekly a nazdobily naše 

paní kuchařky. Obou akcí se zúčastnily i některé maminky.  



Děti se s chutí zapojují do všech aktivit. Důkazem byl i cvičný 

poţární poplach, při kterém měly děti za úkol co nejrychleji 

opustit budovu. Podařilo se nám to v čase 1 min 17 s a ihned 

po skončení se děti doţadovaly opakování. Moţná je to i tím, 

ţe mezi sebou máme nejednoho malého hasiče.  

Od února do dubna jezdily děti utuţovat svoje zdraví pobytem 

v sauně. Touto cestou děkujeme panu starostovi, rodičům a 

prarodičům, kteří pomohli s dopravou dětí.  

V dubnu si děti vyzkoušely šikovnost svých rukou při 

Velikonočním tvoření. 

Začátkem května děti potěšily své blízké vystoupením ke Dni 

matek. Starší děti si připravily pásmo říkanek a písniček pod 

názvem Jak zvířátka budila sluníčko. Ti mladší si vzali na 

pomoc své oblíbené panenky a plyšáky a s nimi předvedli 

ukázku písniček, říkadel a tanečků, které se během roku v MŠ 

naučili.  

Máme mezi sebou i nadějné malíře. Na téma Máme rádi 

zvířata vznikla spousta hezkých obrázků. V soutěţi byly 

oceněny 3. místem Terezka Adamcová a Terezka 

Formánková. Do soutěţe Kniha a já vznikaly obrázky 

s pohádkovými náměty. Mezi nejlepšími se sice nikdo 

neumístil, ale děti přispěly svými obrázky na dobrou věc. 

Práce budou vyuţity pro potřeby Konta Bariéry. Další část 

prací bude předána Fondu ohroţených dětí, který je vyuţije 

k prodeji v internetové galerii (www.fod.cz). Výtěţek je určen 

ve prospěch projektu dětských center Klokánek. S pomocí 

některých rodičů jsme přispěli na Fond Sidus.  

Pobyt dětí v MŠ je alespoň jednou za měsíc zpestřován 

divadelním nebo hudebním představením, které mohou 

navštívit i maminky s dětmi, které nechodí do MŠ.  

Ti z Vás, kteří navštívili v době od 25.5. do 6.6. knihovnu 

v Býšti, mohli vidět jednak výstavu loutek paní Vítězslavy 

Klimtové, ale také obrázky našich dětí na téma Moje strašidlo. 

 

Všichni jsme se těšili na středu 27.5. Důvodem byl výlet do 

Častolovic, na který se děti samozřejmě předem připravovaly. 

Dozvěděly se, co je čeká, na co se mohou těšit.  

Prvním lákadlem byla prohlídka zámku, kde děti velmi bavilo 

hledání hvězdiček. Kluky zaujal pokoj pro rytíře, děvčata 

samozřejmě pokoj pro princezny. S velkým zájmem se setkala 

prohlídka zvěřince, kde se velmi líbili tři pávi. A co teprv, 

kdyţ nás jeden přímo nad našimi hlavami pozdravil svým 

křikem. Pomalu se blíţil čas oběda a tedy pravá chvíle pro 

piknik v trávě. Vybalili jsme deky a s chutí se všichni pustili 

do řízečků, které nám připravily naše paní kuchařky. 

Samozřejmě, ţe byl čas i na dobrůtky, které si děti vezly 

v batůţku. 

Při procházce oborou děti potěšil srneček Matýsek a další 

lesní zvěř. Martínek nás lákal na paroháče,  kterého tady viděl 

při návštěvě s babičkou a dědou. Bohuţel Marta (divoké 

prase) po obědě spala, takţe vypadala jako hromada hlíny. U 

rybníčka se líbily rybky téměř zlaté, ale především koupající 

se labuť. Čas rychle utíkal, tak ještě na chvíli do dětského 

koutku a pak uţ domů. Počasí nám přálo, děti byly skvělé. 

Proţili jsme společně nádherný den se spoustou záţitků. 

Vydařené bylo i odpoledne plné her, které si děti uţily 

společně se svými rodiči. Děkujeme maminkám, které celou 

akci organizačně zajišťovaly a také připravily odměny pro 

všechny děti. Poslední akcí bylo rozloučení s těmi nejstaršími, 

kteří odcházejí do školy. Děti měly moţnost ukázat, co se 

naučily v krouţku pohybovém, na angličtině a také ve hře na 

flétnu.  

A teď uţ hurá na prázdniny.                                                               

                                                                Milada Reinberková 

 

 

 

Váţení spoluobčané, 

 
přijměte následující příspěvek jako dárek od našich dětí. 

Posílají vám inspiraci na dovolenou, kdy budete mít více času 

i příleţitostí si pohrát a podívat se na věci, zvířata, lidi, a celý 

ţivot z jiného úhlu. Nechť proţijete hodně radosti.  

 

 

Věci, zvířata a lidé pro děti i  dospěláky očima druháčků a 

třeťáčků  
 

Zvířata 
 

Danda Kuchař, 2.ročník 

Pes je rytíř, záchranář i strážník. Svým ocasem zametá 

chodníky, dělá turistické značky pro jiné psy. 

Delfín je naváděč námořníků a lovec ryb. Také akrobat na 

vodě i torpédo, které se vynoří a hned se zase zanoří.  

 

Péťa Vašíčková, 2.ročník 

Šnek je jako slimák, který má na sobě domeček. Domeček je 

jako zakroucený had. Se šnekem se dá zažít plno věcí. Třeba já 

a Lucka jsme se šnekem, pojmenovali jsme ho Ferda, chodili 

na procházku. Udělali jsme mu i domeček. Jednoho dne dal 

můj tatínek Ferdu do trávy. Ztratil se nám a zatím jsme ho 

nenašli. Tak jsem zatím do domečku dala list se žlutýma 

vajíčkama. 

Netopýr ve tmě vypadá jako kus černého hadru zavěšeného na 

stropě nebo jako kus černého plátna. V noci připomíná kus 

noční oblohy a tak lehce chytí svou oběť.  

 

Adam Rychlý, 2.ročník 

Ježek je pichlavý míč, pichlavá kulička. Bodlinky jsou jako 

párátka. Z dálky vypadá jako kámen.   

 

Stázka Hrušková, 3. ročník 

Ovečka je bílé klubíčko heboučké vlny s krásnýma očkama. 

Vypadá jako obláček na nebi. Ale může být i černá, pak 

vypadá jako čert. Dává lidem vlnu, aby se mohli zahřát 

v mrazivých zimách. 

 

Ondřej Hadaš, 2.ročník 

Agama je jako had se čtyřma nohama a s bodlinkami. Umí se 

nafukovat jako nějaký obr. 

 

Káťa Pospíšilová, 3. ročník 

Poník- Poníci jsou malí ale roztomilí. Můj má tlusté bříško a 

hubené nohy, proto mu někdy říkáme koza.  

Každý poník má krásné oči, heboučkou tlamičku a zuby velké 

a tlusté jako malá tlustá větvička.  

Mého Kaštánka jsem dostala k Vánocům nejprve na papírku, 

později i doopravdy. Rád chrupe sušený chleba. Má ho raději 

než trávu.  

Něco vám o něm řeknu. Jednou jsem na něm jela a spadla 

jsem do hnoje.  

Přesto ho mám ráda i on mě.  

 

 

Věci 
 

Ivan Stiller, 2.ročník 

Déšť je nejen studený a teplý, ale někdy slouží jako lepidlo. Je 

to tak. Prší a třeba chceš přilepit papír. Nemáš však lepidlo. 

Dáš dva papíry na sebe a déšť je spojí. 

Déšť dobře slouží. Jako sprcha pro lidi i pro zahrádky. Déšť 

mám rád. 



 

Jan Koláčný, 3.ročník 

Tácek je jako kolo na autě. Může to být i bazén pro mravence 

nebo měsíc spadlý z nebe. Pro mě může být i létající talíř. Na 

tácku můžeme nosit jídlo nebo si ho dát na hlavu jako 

klobouk. Tácek je pro mě užitečný. 

 

Péťa Vašíčková, 2.ročník 

Hadice je skoro jako trumpeta. Stačí do ní udělat otvory a 

dírky. Ale vypadá to divně. A hraní se musí nacvičit. 

Zábradlí je na držení, ale může to být i skluzavka. Proto je 

zábradlí zábavné. 

 

Ella Lambertová, 2.ročník 

Květináč je držák na kytky. Dáš do něho jablko a je to miska, 

dáš ho na hlavu a je klobouk. Dá se použít i jako bubínek. Ve 

třídě máme květináč a v něm tužky.  

 

Linda Budíková, 2.ročník 

Globus je jako balon na hraní, ale je na něm spousta zemí. 

Když se na to koukneš, připadáš si, že v tý zemi jsi.  

 

Ondřej Hadaš, 2.ročník 

Houpačka-je to jako lítat vzduchem. Je to nádherný, ale někdy 

to je příšerný-to, když narážím do stromu. 

 

Jiří Malík, 2.ročník 

Světlo neslouží jen ke světlu, ale slouží ke hraní stínových 

pohádek a nejlepší pohádka je o zajíci a vlkovi. 

Světlo dělá stíny, připomíná živé lidi. 

Světlo je třeba v televizi, světlo je většinou i venku, protože je 

většinou venku i tma. A tma a světlo patří k sobě. 

 

Matěj Komárek, 2.ročník 

Balon je koule plná barev. Dá se s ním hrát, cvičit a různé jiné 

věci. 

Připomíná mi léto, slunce, meloun. 

 

Tomáš Turzo, 2.ročník 

Postel-můžu na ní dělat různé věci. Třeba udělat si jeskyni a 

v ní si hrát. Na posteli můžu skákat, dělat kotrmelce a jiné 

skopičiny. Připomíná mi koně. Když na ní sedím, jako bych 

jel. Na posteli odpočívám a spím. Jsem rád, že postel existuje. 

 

Danda Kuchař, 2.ročník 

Hokejka slouží k hraní hokeje. Připomíná kosu nebo pistol. 

Může se použít jako páčidlo, hůl nebo pálka nebo horolezecký 

cepín.  

 

Lidé 
 

Ivan Stiller, 2.ročník 

Řezník je moje oblíbené povolání, protože řezník dělá klobásy, 

jitrnice, dršťkovou polévku, špeky a všechna jiná dobrá jídla. 

Víte, že řezník je tak trošku i dřevorubec? Má přece pilu a 

musí s ní také umět zacházet. 

 

 

Stázka Hrušková, 3.ročník 

Masérka- Masírovat znamená někomu pomáhat, někoho 

podporovat nebo povzbuzovat. Při masírování si můžete 

povídat zážitky veselé i smutné. Masérka vám pomůže 

v nesnázích i od bolesti. Řekne, jak na to, udělá radost, potěší.  

Moje mamka  je taková masérka. Někdy mě taky masíruje. 

 

 

 

 

Máťa Komárek, 2.ročník 

Kuchař roznáší jídlo všem, co se v jeho domě usadí. Jde a jde, 

až dojde ke stolu, na hlavě vysoký bílý kýbl a dá nám maso 

s citrónem, chlebíčky s kolečkem. Všichni se usmívají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danda Kuchař, 2.ročník 

Herec je dokonalý kopírovač vymyšlené scény. Je to kopírka 

na nohou. Umí spoustu věcí-např. tancovat. Zpívat a dělat 

různé blbostičky. Když tancuje, je to taneční vír. Když zpívá, je 

to rádio, které nejde vypnout. 

Herci jsou dnešní moderní šašci. 

 

Jiří Malík, 2.ročník 

Voják- Bloumám po garáži. Náhle vidím něco  malého. 

Vytáhnu to. Voják, ale na obrázku. Je to můj děda Václav 

Karlový 1969. Páni! „Mami, našel jsme obraz dědy.“ 

Maminka říkala, že děda byl chytrý  a že mu to slušelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Káťa Pospíšilová, 3.ročník 

Pošťačka a farmář se k sobě hodí. Moje maminka je pošťačka 

a tatínek farmář. A klape to. 

Tak třeba maminka chce pejska a tatínek ne, takže se 

dohadují, jestli ho budeme mít nebo ne. Ale stejně budeme, 

maminka vyhrála. 

Když ráno vstanu a vypravuje mě maminka, všechno stihnu. 

Maminka se usměje a hned je hezký den. Když se usměje 

tatínek, je taky pěkně. Ale když mě vypravuje, skoro vždycky se 

nám pan Kosina směje, že jsme zaspali, že asi včera byla 

středa. 

Maminka, když jde do práce, pracuje s lidmi, s kasou, se 

strojem na dopisy. A zatímco maminka pracuje jako poštovní 

holubička ani tatínek není pozadu. Pracuje s traktorem 

v přírodě, v lese.  

Jsem ráda, že je oba mám.  

 

 



 

MLADÍ HASIČI 
 
 

Po delší době informujeme o dění v kroužku mladých 

hasičů. Další sezona se blíží ke svému závěru. A jak se 

dětem dařilo? 

 
 

Závod Mladší umístění Starší umístění 

Čeperka 5 6 

Braňáček Sezemice  2 4 

ZPV Voleč 10 7 

Boj o kuželky 10 4 

Rokytenská míle 4 1 

Lipoltice 4 2 

Břehy 9 14 

Bukovinské hrátky 2 7 

Okresní soutěž 5 5 

Moravany nebyli 3 

Slepotice 3 7 

Liga MH –  

      konečné pořadí 
3 4 

 

Kromě družstva mladších a starších žáků máme 

ještě dorostence, kteří objeli několik dospěláckých 

závodů a je třeba říci, že se jim nedaří vůbec špatně. Ve 

velké konkurenci se umísťují na předních místech,           

i přesto že mají oproti většině týmů slabší mašinu. Zde je 

několik jejich výsledků: v Kuněticích skončili na 12. 

místě (konkurovala jim Ligová družstva s PS 16, 18       

a úzkými hadicemi), v Břehách 5. místo, noční útoky     

ve Slepoticích 8. místo (před nimi opět jen týmy s lepšími 

stroji), okrskové kolo v Rokytně 2. místo. 

 Vrcholem sezony je okresní kolo jak ve hře 

Plamen, tak v dorostenecké kategorii, a v požárním 

sportu kategorie dospělých. Letos skončili mladší i starší 

na 5. místě. V neděli potom dorostenci postoupili 

z druhého místa na krajskou soutěž, stejně tak i družstvo 

dospělých v rámci požárního sportu. V kategorii 

dorostenek- jednotlivkyň vyhrála Karolína Matušková a 

postoupila taktéž na kraj. 

Krajská soutěž proběhla 13.6. v Otradově. Kluci 

dřeli každý den na hřišti a přestože na kraji skončili 8., 

ostudu rozhodně neudělali. Už to, že vůbec postoupili, je 

velkým úspěchem a navíc se jim podařilo zaběhnout      

3. nejrychlejší útok a to ještě na čáře čekali na vodu. 

Soutěžení a trénování vzali opravdu vážně, sami            

si vyrobili dvoumetrovou překážku a elektronické terče. 

 Sestava útoků: koš Honza Trnka, savice Roman Zajíc, 

strojník Leoš Matějka, béčka Matěj Kučera, rozdělovač 

Zbyněk Richter, proudy Jiří Turek a Jan Vrbata. 

Náhradníkem na útoky byl zraněný Ondřej Klouda 

(nebyl sám, každý si odvezl nějaký ten šrám, naštěstí 

hrozivě vypadající pád Honzy Trnky z dvoumetrové 

překážky přímo na hlavu dopadl dobře). Jak 

poznamenali kluci v diskuzi na našich stránkách – měli 

jsme určitě největší a nejhlasitější fanklub pod vedením 

Lukáše Formánka – už se těšíme, jak ho povzbudíme     

na dospěláckém kraji my. 

 

Vyhodnocení Ligy MH okresu Pardubice 

proběhlo hned po poslední soutěži letošního školního 

roku, tedy ve Slepoticích. Mladším stačilo porazit Voleč, 

aby si zajistili 3. místo v Lize, to se jim podařilo a 

umístili se jak v samotném závodě tak i v celkovém 

hodnocení na bronzové příčce. Starší se taktéž prali o 

umístění na 3. místě s Volčí, ale neměli to tak 

jednoduché, museli by vyhrát a Voleč být poslední, to se 

ovšem nestalo a tak starší jsou pro letošek v Lize 4. Ve 

Slepoticích jsme vyhodnotili celoroční soutěž o nejlepší 

docházku na kroužek, z mladších nejčastěji chodil Aleš 

Leder, hned po něm Matěj Vrbata a na třetím místě Iva 

Hlavatá ( z celkem 54 schůzek od září do 21.6. byl Aleš 

na 44). Ve starších vyhrála Petra Vrbatová, Tereza 

Nikolajevová a Pepa Valenta. 

 Družstvo přípravky, tedy školkových dětí se 

předvedlo na Festivalu přípravek v Petrovicích u 

Třebíče začátkem října. Svým vystoupením zaujaly a 

dostaly pozvánku na hasičskou olympiádu do Ostravy. 

Tohoto pozvání si opravdu vážíme, protože s takhle 

malými dětmi pracuje velmi málo sborů a v rámci celého 

Sdružení hasičů ČMS je to velmi oceňováno. Děti by se 

měly představit 21. července na Hlavní třídě v Ostravě- 

Porubě, takže pokud budete mít někdo cestu kolem, 

přijďte se podívat. Tímto bych chtěla oslovit i případné 

zájemce ze školky, kteří by chtěli chodit na kroužek, aby 

se u mě přihlásili. 

 V termínu 25.7.- 1.8. pořádáme letní tábor. 

Pokud by se ještě někdo chtěl přihlásit, je to možné: tel. 

776646869, email janaFBI@seznam.cz, cena 2400Kč.                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jana Richterová 

 

 

 

 

Placená inzerce 

    
.                                                                                                            . 

 

SERVIS   PLYNOVÝCH   KOTLŮ 
 
 
 

Vít Centner 
 
 

  533 22  Býšť 150                   tel: 736 250 202 
 

  e-mail: vit.centner@seznam.cz  
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