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Vážení  spoluobčané , 
 

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

o soutěži Vesnice roku,  dále to jsou  příspěvky našich dopisovatelů   a zpráva  o činnosti v naší škole.                                       

 

 
Kulturní komise obce Rokytno  

 vás zve na akci :     

 

DRAKIÁDA 
 

 

Třetí ročník  drakiády se koná v sobotu 

 

10.10.2009 
 

Začátek je v 15 hodin na louce u kulturního domu 

 

v DRAHOŠI. 

 
Srdečně vás zveme na odpoledne plné her a létání. 

Těšíme se , ţe rodiče i jejich ratolesti více popustí uzdu své 

fantazii a předvedou vyrobené draky dosud nevídaných tvarů a 

rozměrů. Doufáme, ţe 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. Pro děti jsou připraveny účastnické diplomy. 

Na závěr vyhlásíme největšího draka a nejlepšího letce                                          
                                                                     

                      Kateřina Komárková 

 

 

 

 Pouť a posvícení v Rokytně. 
 
Na základě častých dotazů uvádíme termíny poutě a 
posvícení v Rokytně. 
 

Pouť je vždy první neděli po Jiřím což je 24.dubna    a 
pokud vychází svátek na neděli je pouť v neděli na Jiřího. 
 

Posvícení je druhou neděli v září. 
 

 











 
PLÁNOVANÉ AKCE 

DO KONCE ROKU 
 

 

 7.11. Svatomartinský průvod 
 

28.11. Adventní aranžování  
            

12.12. Loutkové divadlo  

         a mikulášská nadílka 
          

              Za kulturní komisi Kateřina Komárková 

 

 

 

 

Oznámení 
o přerušení dodávky elektřiny 

 
ČEZ Distribuce oznamuje, že v Rokytně a 

Drahoši  nepůjde elektřina v těchto 

dnech: 

12.10.2009  -  od  7 do 19 hodin 

19.10.2009  -  od  7 do 19 hodin 

26.10.2009  -  od 15 do 19 hodin 

 3.11.2009  -  od 12 do 16 hodin 

10.11.2009  -  od 12 do 16 hodin 
  

V Zástavě nepůjde elektřina 

       12.10.2009 od 7 do 19 hodin. 

 



 

 

 
Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce Rokytno 
za  červen -  září   2008 
Rada se sešla celkem 5 x, obecní zastupitelstvo  1x. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 4/2009  ze dne 9.9. 2009 

 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady za 

poslední období.    

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

     A,  „Rozpočtovou změnu č3/2009 k 9.9. 2009“  

         Příjmy celkem: -2.128.900,- Kč 

        Výdaje celkem:-8.128.900,- Kč 

          Financování: 6.000.000,- Kč       

            Rozpis financování:  Zapojení přebytku 6.000.000,- Kč                                                  

        

       B,Schvaluje provést 

         „Rozpočtovou změnu č4/2009 k 9.9. 2009“ na opravu 

místních komunikací  

         Příjmy celkem: - 0 ,- Kč     

          Výdaje celkem:- 350.000 ,- Kč  

           Financování: 350.000,- Kč   

               Rozpis financování:  Zapojení přebytku 350.000,- Kč                                                  

 

3,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje změnu „Zřizovací listiny“  

příspěvkové  organizace  

    „ Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres 

Pardubice“ ve smyslu platných zákonů.  

     

4, Obecní zastupitelstvo schvaluje vypracování geometrického 

plánu pro přípravu směnné smlouvy  s panem JJ. 

     

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje , uzavření „Smlouvy  o 

zřízení věcného  břemene“ č.IV-12-2004507 a č.IV-12-

2004946  na pozemky parcelních   čísel  506/9 v k.ú. 

Bohumileč pro společnost  ČEZ  Distribuce,a.s. IČ:27232425  

 

6,  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí postup prací na akci 

„Kanalizace Rokytno - II.  stavba“ .  

 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje nájemné v obecních bytech 

ve výši 27,22 Kč/m2 z  20,16 Kč/m2     

     Navýšení tedy činí   35 % . 

      Toto nájemné bude platit od 1.1.2010. 

 

8,  Obecní zastupitelstvo schvaluje zapracovat  do nového 

územního plánu  pozemky parc. čísel  697/8 ,697/9, 691/3  

v k.ú. Rokytno pro případnou výstavbu  fotovoltaické 

elektrárny 

 

9, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí průběh výstavby 

„Multifunkčního  objektu  v rámci  rozšíření volnočasových 

aktivit  v obci a regionu“ (Druţiny).  

 

10, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  dotací pro SDH Rokytno 

ve výši 40.000,- Kč na nákup nové  poţární stříkačky.     

         

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 4/1/2009 ze dne 9.9. 2009 
 

1, Obecní zastupitelstvo schvaluje Podmínky Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na zřízení pracoviště Czech POINTU , které 

bude umístěné v kanceláři Obecního úřadu v Rokytně. 

 

2, Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového 

řízení na  zřízení pracoviště „Czech   POINT“ . Budou 

obeslány tyto firmy: 

Jan Koša – K Blahobytu 1700, Pardubice  

Jan Kotík, Dělnická 661, Hradec Králové,                                                                      

ComArr s.r.o. Tolarova 291,Pardubice 

      

3, 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“.   

 

 

 
 
 
 
 

Výstavba kanalizace  
 
 

S potěšením můţeme říct, ţe druhá etapa kanalizace 

stále zdárně pokračuje.  Ve čtvrtek 25.června  

proběhla   dílčí kolaudace  úseku „V chaloupkách“.  

Zkolaudováno bylo celkem 42 čerpacích šachet. 

Takţe se můţou připojit další domácnosti. 

Poplatková povinnost pro nově připojené 

domácnosti začíná  1.1.2010. 

 

Další pokračování, které je jiţ téměř hotovo je 

kolem rybníka k řadovkám, dále k hospodě U Pitrů 

a  končíme  u administrativní  budovy  v  bývalém 

druţstvu. Podařilo se dořešit financování na letošní 

rok. Mnisterstvo zemědělství, které z plánovaných 

čtyř milionů dotace   na letošní rok,  přesunulo dva 

miliony na rok 2010         o prázdninách zjistilo, ţe 

peněz do konce roku bude dost a tak jsme byli 

vyzvání k podání ţádosti o navýšení limitu pro rok 

2009 o ty původně sebrané dva miliony.   Coţ 

samozřejmě pro nás byla dobrá zpráva. Ovšem tato 

dobrá zpráva znamená, přepracování potřebných 

výkazů ISPROFIN (cca 20 stran) a další jednání 

s příslušnými institucemi. Toto všechno jsme 

zvládli v  určených termínech a k dnešnímu dni  

můţeme konstatovat , ţe peníze z ministerstva jsou 

všechny proinvestovány.  

 

 
 

 

O  čem se jednalo 



 

 

 
 

 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  

          v  pondělí   19. října      2009 
 

 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  odpady se vybírají pouze od občanů,                          

ne od podnikajících fyzických a právnických osob. 

 

 

Víte, jak dobře třídit odpad? 
 
Třídění odpadů je v dnešní době naprostou 

samozřejmostí. Města i obce v celé republice se 

dlouhodobě této problematice věnují, v ulicích 

můžeme stále častěji spatřit barevné kontejnery 

a v evropském měřítku jsou Češi na jednom 

z prvních míst v množství vytříděných odpadků 

na jednoho obyvatele. 

 

„Češi skutečně patří mezi špičku v  třídění 

odpadů,“ vysvětluje Tomáš Pešek, regionální 

manažer společnosti EKOKOM a dodává: „Dodnes 

však mezi obyvateli koluje spousta mýtů a 

omylů, které lidem zbytečně ztěžují práci a 

mnohé možná od třídění odpadu odrazují.“ 

 

Nabízíme proto jednoduchý a stručný přehled 

nejčastějších omylů. Pojďme si je objasnit a 

společně tak zjednodušit zacházení s odpady.  

 

Před vhozením do kontejneru je třeba 

odstranit z PET lahve víčko a etiketu.  

PET láhve samozřejmě můžeme do kontejneru 

vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při 

dalším zpracování odstraněno. Co je však 

důležité - PET láhve je potřeba před vyhozením 

sešlápnout. Nesešlápnuté láhve jsou objemné a 

tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a 

recyklace se tak stává nákladnější. 

 

Před vhozením do kontejneru musím 

kelímky od jogurtů a jiných potravin 

důkladně vymýt.  

Není nezbytné obaly před jejich vyhozením do 

kontejneru vymývat. Drobné znečištění obalů 

jejich zpracování totiž nevadí. Stačí, když 

potravinu důkladně dojíme, případně z kelímku 

vyškrábeme. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je 

třeba pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem 

na mytí nádobí. 

 

Před vhozením do kontejneru musím z 

časopisů a dokumentů odstranit kancelářské 

svorky.  

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším 

zpracování, takzvaným rozvlákněním, se z papíru 

se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a 

sponky z papíru jednoduše vypadnou a. klesnou 

ke dnu.  

 

PVC je také plast a můžeme ho vyhodit do 

žlutého kontejneru. 

PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří. 

Chlor obsažený v PVC, komplikuje následné 

zpracování směsných plastů, nebo jejich 

energetické využití. Při spalování PVC totiž 

vznikají nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu 

poznáte podle značky 3. Jedná se například o 

novodurové trubky či linoleum. 

 

Před vhozením do kontejneru musím 

plastové obaly od kosmetiky důkladně 

vymýt. 

Obaly od kosmetiky není třeba vymývat. Stačí, 

když obaly vyprázdníme tak, že zbytky 

kosmetických přípravků jako jsou mýdla, 

šampony, krémy vylijeme. Obaly budou 

vyčištěny při dalším zpracování. 

 

Před vhozením do kontejneru musím z 

dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko. 

Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky 

celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s 

fóliovými okénky poradí za vás. 

 

Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný 

papír. 

Do kontejneru na tříděný odpad můžeme 

skartovaný papír vhodit stejně, jako každý jiný 

papír, který není mokrý, mastný nebo jinak 

znečištěný. Znečištěním rozumíme mastnotu, 

zbytky potravin, nebo chemikálií. 

 

Před vytříděním nápojového kartonu musím 

odtrhnout umělohmotný uzávěr. 

Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových 

kartonů, prázdný karton pouze vypláchněte 

vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do 

kontejneru, který je ve vaší obci pro tento odpad 

určen nebo oranžového pytle. 

Více informací o správném třídění odpadu 

naleznete na internetových stránkách 

www.jaktridit.cz 

 

Kontakt :  

Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s. 

Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz 

 
 

mailto:pesek@ekokom.cz


Multifunkční dům – Druţina 
 
I kdyţ jsme neuspěli ve druhém kole výzvy na dotaci z Reg. Operačních programů(evropské peníze), 
bylo rozhodnuto vypsat výběrové řízení a neprodleně zahájit výstavbu „Multifunkčního objektu 
v rámci rozšíření volnočasových aktivit v obci a regionu“. Takto krkolomný název jsme museli pouţít 
v ţádosti pro dotaci. Proto nadále budeme raději pouţívat naše pracovní označení „DRUŢINA“.  
Na základě zákona o zadávání veřejných zakázek bylo obesláno sedm firem. Nabídky v řádném 
termínu podalo pět firem a to:  Stavební firma Ječmínek spol.s r.o.     
Agrostav Pardubice a.s. ,  BW-Stavitelství, s.r.o.,   FATO-invest a.s. ,  LABSKÁ strojní a stavební 
společnost s.r.o. Nejvýhodnější nabídku předloţila Stavební firma Ječmínek spol.s r.o.  jednak 
s nejniţší cenou a i ostatní hodnotící kritéria byla nadstandardní. Nabídkové ceny byly následující: 
 uvádíme s DPH 
Stavební firma Ječmínek-  8.913.210,- Kč 
BW-Stavitelství, -              9.469.398,- Kč 
LABSKÁ            -                9.515.904,- Kč 
FATO-invest        -            10.765.883,- Kč 
Agrostav Pardubice-         10.791.687,- Kč  
Po ukončení výběrového řízení byla následně podepsána smlouva s termínem dokončení stavby 
31.7.2010. 
Jak sami můţete pozorovat průběh stavby , práce jdou pěkně od ruky. 
Podle harmonogramu bude hrubá stavba pod střechou do konce října. Potom uţ nic nebrání tomu , 
aby práce probíhaly pod střechou i v zimních měsících.  
. 
 

 
Přístavba „družiny“   pohledy 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přístavba „družiny“   půdorys 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vesnice roku 2009 

 
                                                                             Soutěţ Vesnice roku vyhlašují Spolek pro obnovu 
venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství. Soutěţ 
v Pardubickém kraji se  koná od doby zaloţení krajů, dříve soutěţily obce za Východočeský kraj. 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 15. ročníku  se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem 22 obcí. Z toho šest za Pardubický okres – 
Rokytno, Kostěnice, Horní Ředice, Semín, Svinčany a Voleč. 
Prestiţní zlatou stuhu vyhrály Jenišovice na Chrudimsku, které postupují do celostátního finále. Modrou stuhu 
za společenský ţivot udělila komise obci Cerekvice nad Loučnou (Svitavy). Činnost s mládeţí vynesla bílou 
stuhu obci  Svinčany na Pardubicku, o zeleň a ţivotní prostředí se nejlépe starají v Horních Ředicích. 
Oranţovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu převzali zástupci Telecího na Poličsku.  Titul 
Skokan roku letos putuje do Českých Heřmanic v okrese Ústí nad Orlicí.  
Naše snaţení bylo oceněno diplomem komise za spolupráci se seniory.   
Vyhodnocení krajského kola soutěţe se konalo 19.srpna ve vítězné obci Jeníšovice. Předávání ocenění se 
zúčastnili  zástupci pardubického kraje – radní Petr Šilar, náměstek hejtmana Roman Línek a hejtman Radko  
Martínek.  
 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.  

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Kulturní komise Vás srdečně zve na divadelní 

představení 
 

„Brouk v hlavě“  

v hlavní roli Jiří Dvořák 
Komedie 
Nejhranější hra francouzského dramatika Georgese 

Feydeaua, rozpustilá fraška Brouk v hlavě, patří nejen   

k vrcholům tvorby samotného autora, ale je zároveň 

shrnutím všeho, co francouzské divadlo od doby 

Moliérovy tvorby dosáhlo. Autor komedie s ironií, 

vtipem a šarmem rozehrává jednoduchý příběh               

o domnělé nevěře v hotelu U Galantní kočičky, do 

kterého jsou postupně zatahovány všechny postavy hry. 

V inscenaci Brouka v hlavě na scéně Městského divadla 

Brno v reţii, choreografii a úpravě Gustava Skály a 

překladu Marie Veselé – Dugrangee, tak rozhodně není 

nouze o skvělou zábavu. 
                                                       

 

                                                                                                                             

      Obsazení:  

 

 
 Viktor Champsboisy        Jiří Dvořák / Petr Štěpán  

 Kamil Champsboisy                         Igor Ondříček  

 Marcela Champsboisy                     Jana Musilová  

 Romain Tournel                                   Erik Pardus  

 Homenides de Histangua                Ladislav Kolář  

 Luiza de Histangua                    Zdena Herfortová  

 Dr. Finache                                         Josef Jurásek  

 Štěpán                                                Karel Mišurec  

 Yvetta            Markéta Sedláčková / Mária Lalková  

 Rugby                          Tomáš Sagher / Robert Jícha  

 Augustin Ferraillon                           Zdeněk Junák  

 Olympia Ferraillon                          Eva Gorčicová 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Představení bude v únoru nebo březnu v brněnském 

divadle. Přesnější informace o termínu koncem 

prosince začátkem ledna.  

 Je zarezervováno 40 lístků, cena 310 - 360,-Kč 

Představení trvá cca 3 hodiny začátek v 19,30h.  

Doprava zajištěna.  

Objednávky a informace u paní Shánělové -  

605927597, email: regina.s@atlas.cz 
 

                                                        Za kulturní komisi  

                                                              Shánělová Regina 

 
 

 

 

 

Fotogalerie v Bohumilči 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          V Bohumilči bude otevřena 

„Fotogalerie“ a „Fotoateliér“. Zároveň 

je otevřena „Vzorkovna maleb“. 

V „Galerii“ je stálá expozice 

fotografií a ostatních výtvarných děl. 

Budou zde probíhat výstavy, vernisáže 

a přednášky výtvarníků. 

Ve fotoateliéru se fotí na 120 let 

starý dřevěný foťák. 

Část stálé expozice je vystavena 

v prostorách hospůdky „U BABKY“ 

v Bohumilči. 

Dále se zde provádí vzorky 

dekorativních maleb, šablon a válečků. 

Srdečně zve  

         Jaroslav Hřebíček -(Hřebík). 

 

 

 

Placená inzerce 

    
.                                                                                                            . 

 

SERVIS   PLYNOVÝCH   KOTLŮ 
 
 
 

Vít Centner 
 
 

  533 22  Býšť 150                   tel: 736 250 202 
 

  e-mail: vit.centner@seznam.cz  
 
.                                                                                                                                     . 
 

http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=856
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=226
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=211
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=259
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=214
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=190
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=247
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=187
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=202
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=265
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=973
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=217
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=181
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=184
http://www.mdb.cz/umelecky-soubor-9/?osoba=244
mailto:regina.s@atlas.cz


Placená inzerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Rokytno,  

okres Pardubice  

 

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

V úterý 1. září usedlo do školních lavic 47 ţáků. 

 

Do školních lavic usedlo 1. září:  

 
Třída ročníky Počet ţáků/z toho 

dívek 

1.  I. 11 / 4 

2.  II. + III.   9 / 4  +  11 /2 

3. IV. + V. 4 / 2  +  12 / 3 
   m                   Celkem                                                       47 / 15 

 

Ve školním roce 2009/2010 se ţáci 4. a 5. ročníku budou 

vzdělávat podle schváleného učebního dokumentu – 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČJ: 16847/96-2. Ţáci 1. aţ 3. ročníku 

budou pracovat podle školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání JÁ A SVĚT V BARVÁCH DUHY ČJ: 

08/18/2007. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Já a svět 

v barvách duhy“ bude realizován nově s ţáky 3. ročníku. 

V porovnání s učebním plánem vzdělávacího programu 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA dochází u ţáků 3. ročníku k navýšení 

vyučovacích hodin z 24 hodin na 25 hodin, dotace českého 

jazyka se zvyšuje z 10 hodin na 11 hodin. Spojení 2. a 3. 

ročníku v tomto školním roce umoţňuje 9 ţákům 2. ročníku 

mít samostatně 1 hodinu českého jazyka. Hodinu anglického 

jazyka mají druháci rozdělenou po 20  a 25 minutách do 2 

vyučovacích hodin, ve zbývajícím čase probíhá výuka psaní. 

13 ţáků 3. ročníku bude mít samostatně 1 hodinu anglického 

jazyka, 2 hodiny českého jazyka a 1 hodinu člověk a svět.  

Třídní učitelka 1. ročníku – ředitelka Mgr. Brousilová Olga, 

třídní učitelka 2. a 3. ročníku – Mgr. Jitka Weinfurterová, 

třídní učitelka 4. a 5. ročníku – Mgr. Martina Ehlová, 

vyučující AJ a Hv v 1. – 5.ročníku a TV, Vv v 1. ročníku – 

Mgr. Jana Brousilová, vyučující Vv ve 2. – 5. ročníku Mgr. 

Alena Dvořáková. Vychovatelka ŠD – Mgr. Jana Brousilová, 

Mgr. Alena Dvořáková. 

 

Mateřskou školu máme v tomto roce naplněnou do posledního 

místečka. Celkem je zapsáno 36 dětí, z toho 33 dětí 

k celodennímu vzdělávání a 3 děti přijaty na 4 hodiny denně. 

 

Třída Počet dětí/ z toho dívek 

1. mladší děti 18 / 8 

2. starší děti 18 / 6 / 15 předškoláků 
 

Výchovně vzdělávací práce v MŠ se uskutečňuje podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

(RVP PV). Text RVP PV je přístupný na www.msmt.cz 

v sekci Předškolní školství. 

Škola má sestavený ŠVP, který pí. učitelky dále 

rozpracovávají do třídního vzdělávacího programu. Ten se 

promítá do ročního plánu, do měsíčních, týdenních plánů. 

 Třídní učitelkou mladších dětí je paní Veronika Stejskalová, 

třídní učitelkou starších dětí a zároveň vedoucí učitelkou je 

paní Milada Reinberková. 

 

 

Co nás čeká v měsíci říjnu? 

- v pátek 02. října se děti z MŠ a ţáci 1., 2. a 3. ročníku 

potěšili třemi pohádkami – Budka v poli,    Máša a medvěd,  

O Budulínkovi 

- ţáky 1., 4. a 5. ročníku - návštěva Východočeského muzea 

v Pardubicích -výstava „Psí ţivot“     (národní plemena, 

historie i současnost kynologie, umělecké předměty, 

archeologické nálezy,  fotografie), výukový program (základní 

manuál bezpečného chování při setkání se psem),  

   ţáky 2. a 3. ročníku  čeká tato výstava v listopadu 

- 23. října od 10,30 hodin - děti MŠ i ţáky ZŠ - divadelní 

představení "O Brunclíkovi" 

 

Saunování dětí z MŠ 

Kaţdoroční saunování našich dětí z mateřské školy bude 

probíhat kaţdé pondělí od 05.10.2009 do 09.11.2009 a od 

01.03.2010 do 12.04.2010 vţdy od 09,00hod. do 10,00hod. 

(celkem 12 lekcí, termín 05.04.2010 vynechán - Velikonoční 

pondělí). Děti se budou otuţovat v H-centru ve Starém 

Hradišti.  

 

Na co se děti těší 

Jiţ tradičně v MŠ budou děti ve dvou skupinách naslouchat 

anglickému jazyku a pokoušet se o první slůvka, básničky, 

písničky – vedoucí krouţku Mgr. Milada Blechová. 

Malí hudebníci se budou kamarádit se zobcovou flétnou, která 

se jim odmění písničkou – vedoucí krouţku pí. učitelka 

Milada Reinberková. 

Radostný pohyb si děti dopřejí při pohybově tanečním 

krouţku – vedoucí krouţku pí. učitelka Veronika Stejskalová. 

Trénovat výslovnost mohou děti i v zájmovém krouţku 

správné výslovnosti – vedoucí krouţkuMgr. Zdeňka 

Kuchařová. 

V ZŠ si ţáci budou moci brousit svůj jazýček po anglicku ve 

dvou skupinách – vedoucí krouţkuMgr. Milada Blechová. 

V krouţku hry na zobcovou flétnu se děti potěší i vícehlasými 

skladbami – vedoucí krouţku paní Veronika Ďoubalíková. 

Ţáci se se svou vedoucí budou scházet kaţdé úterý od 11,40 

do 15,45 hodin, kdy budou pracovat po dvojicích nebo 

trojicích. 

Všichni se radujeme z toho, ţe jsme mohli našim ţákům 

nabídnout keramický krouţek. Dvacet děti rozdělených do 

dvou skupin se se svou vedoucí – výtvarnicí, keramičkou - 

Mgr. Alenou Dvořákovou schází kaţdou středu od 13,00 do 

16,30 hodin. S jejich výtvory se budete moci seznámit všichni, 

protoţe plánujeme ke konci školního roku výstavu spojenou 

s vernisáţí.  

Náboţenství – pan farář Vrbiak. 

 

Jistě všichni se zájmem sledujete, jak nám roste přístavba 

školy. Věříme, ţe od příštího školního roku budeme moci 

s ţáky naplňovat osnovy tělesné výchovy a zároveň jim 

umoţnit rozvíjet pohybové dovednosti i mimo vyučování. Čas 

plyne jako voda, proto jiţ nyní oslovuji Vás, kteří byste měli 

zájem vést pohybový krouţek nebo taneční krouţek od září 

2010. 

 

 

 

http://www.msmt.cz/


 

Důleţité upozornění. 

Vzhledem k tomu, ţe se část zahrady proměnila na staveniště, 

je přístup na školní zahradu z důvodu bezpečnosti od 16,05 

hodin veřejnosti zakázán.  
 

Děkujeme obci a všem rodičům, kteří nám pomáhají 

s přepravou ţáků na různé mimoškolní akce. 
 

Všem spoluobčanům přejeme, aby se jim podařilo občas se 

v tom kaţdodenním chvatu pozastavit  

a vnímat krásu podzimní přírody i krásu, která je ukryta 

v srdcích našich blízkých. 

   Mgr. Olga Brousilová  

      ředitelka školy 

 

 

 

 

MLADÍ HASIČI 
 
 

Co je nového v krouţku mladých hasičů? Začala nová sezona. 

A neţ začnu psát co se během září stalo, uvedu ještě pár 

informací z prázdnin. 

 Druţstvo přípravky se zúčastnilo doprovodného 

programu k Hasičské olympiádě v Ostravě dne 21.7.2009         

na Hlavní třídě v Porubě. Na tuto přehlídku byly vybrána a 

pozvána druţstva, která se osvědčila na Festivalech přípravky 

v Chocni a Třebíči. Myslím, ţe můţeme být všichni pyšní na 

to, ţe jsme se této akce mohli zúčastnit, jelikoţ olympiáda      

v ČR byla velká událost. Naše výprava cestovala do Ostravy 

vlakem v počtu 7 dětí a 5 dospělých, všichni jsme dostali        

z krajského úřadu červená trička, abychom byli vidět a 

reprezentovali nejen náš sbor, ale i celý pardubický kraj. Cesta 

ubíhala celkem příjemně a rychle. Po příjezdu na ostravské 

hlavní nádraţí jsme se vydali do muzea, jak jinak neţ 

hasičského. Děti si mohly vyzkoušet zásahovou helmu, 

vytáhnout zraněného ze studny, zahoukat si s ruční sirénou a 

vidět spoustu věcí. Po prohlídce uţ měli všichni hlad, takţe 

jsme se přesunuli na Masarykovo náměstí, dali si zmrzku a 

pak oběd v McDonald´s. To uţ byl nejvyšší čas jet tramvají do 

Poruby. Od 14 hodin proběhl slavnostní nástup a pak uţ se 

celá přehlídka rozběhla. My jsme měli na programu poţární 

útok a před tím malou scénku, včetně vyhlášení poplachu, 

příchodu hasičů do hasičárny, jejich oblečení a odjezd             

k zásahu (poţárnímu útoku). Kluci hořící domeček zdárně 

uhasili, moje celovečerní práce skončila rozmáčená                 

v popelnici a čekalo nás uţ jen poděkování pořadatelů a 

předání odměn dětem – medaile pro kaţdého,  látková hračka 

Plamínek, sladkosti a plaketa na památku. Zpáteční cesta 

utíkala jak voda a za necelé tři hodiny jsme byli zpět               

v Pardubicích. 

 Jen jsme se vrátili z olympiády, jeli jsme na tábor. 

Ten se uskutečnil od 25.7. do 1.8.2009 opět v Rekreačním 

středisku Radost u Světlé nad Sázavou. Celkem bylo 18 dětí a 

3 dospělí. Ubytování ve čtyřlůţkových chatkách, jídlo od paní 

Vymazalové, bohatý program, zábava od začátku aţ do konce. 

Celotáborová hra nesla název Cestou necestou, polem 

nepolem aneb Od Aše aţ po Hrčavu, tzn. ţe jednotlivé hry 

byly ve znamení krajů. Např. v Jihočeském kraji se lovily 

ryby, v Olomouckém se poznávali podle vůně různé potraviny 

včetně syrečků, v Moravskoslezském se těţilo uhlí, zlato, 

břidlice a ţula. Jen hra na zoologické zahrady se nevyvedla a 

místo hledání zvířátek po lese jsme odháněli vosy. Ale jak 

říkala moje kamarádka – záţitky nemusí být kladné, ale 

intenzivní a pro těch 6 chudáků, kterým jsme volali 

záchranku, to jistě byl záţitek jak hrom. Kromě toho jsme 

batikovali trička, tentokrát dvěma různými způsoby – nejprve 

klasická batika ( podle barev druţstva) a pak savované tričko. 

Na táboře nesmí chybět výlet – vláčkem jsme dojeli               

na Stvořidla a pěšky podél řeky jsme se vraceli zpět. No a 

ještě něco nesmí na správném táboře chybět – táborák a stezka 

odvahy, toto bylo na programu ve čtvrtek. U táboráku jsme si 

nejprve udělali modní přehlídku ve vyrobených trikách, pak se 

losovala tombola (děti během týdne získávaly losy a kaţdý      

z nich měl za úkol věnovat alespoň jednu vlastnoručně 

vyrobenou věc do slosování). Opekli jsme si buřty a šli spát. 

Tedy děti, vedoucí se převlékali na stezku odvahy – byla to 

jen taková cvičná, hlavně pro Vojtu, který odjíţděl dříve. Byly 

jen 4 strašidla – kostlivec, duch, strašidlo z toaleťáku a jakýsi 

bělovlasý vousatý dědek. I kdyţ se chodilo po dvojicích, 

někteří se i tak báli. Samozřejmě po skončení všichni tvrdili, 

ţe se vůbec nelekli a nebrečeli ani nekřičeli, ale my víme 

své... Tuto stezku děti čekaly. Ale nikoho nenapadlo, ţe bude 

ještě jedna utajená. V pátek totiţ tajně přijela delegace            

z Rokytna (děti si mysleli, ţe tranzit pro nás přijede aţ              

v sobotu ráno), převlékli se a my s ledovým klidem dětem 

věšeli bulíky na nos – ţe jde o poslední hru, která rozhodne     

o celkovém pořadí celotáborovky, ţe jde jen o chození          

po světýlkách a plnění úkolů na trase, kaţdý samostatně a na 

konci se to v druţstvech sečte. Nic netušící děti postupně 

mizely v lese, pomalu se smrákalo. Ze začátku to byly 

opravdu jen úkoly typu – najdi šišku, seber kamínek apod. Ale 

jen co byly účastníci v dostatečné vzdálenosti, aby na kraji 

lesa nebyl slyšet křik, vypukla ta pravá zábava.  V příkopu 

leţel bezdomovec, ve smrčkách pobíhal duch, mezi stromy 

lekala jeţibaba, po poli běhala bílá postava, z příkopu vylezly 

cikánky a nakonec stará babizna nabízela broskve. Otrávené 

nebyly, přesto si někteří ze strachu nevzali. No dětem 

nezávidím, nakonec jsem si stezku s Petrou taky prošla a sama 

bych nešla ani za nic. Po návratu do tábora jsme si udělali 

ještě jeden táborák. Povyprávěli jsme, co jsme za ten týden 

zaţili, děti mohly jít naposled spát „na prasáka“ a ráno          

po snídani jsme vyrazili k domovu.  

 Během prázdnin dorost a chlapi objíţděli závody        

v okolí, někdy se dařilo více, jindy méně. Jedny závody se jim 

dokonce podařilo vyhrát.  Teď uţ trénují s novou mašinou a 

chystají se na první závody, kdy budou moci konečně 

konkurovat těm nejlepším. Dvakrát soutěţilo i nově vzniklé 

ţenské druţstvo – hned na prvních závodech jsme byly čtvrté 

a vyhrály prkýnka do kuchyně.  

 Od září začal nový ročník hry Plamen. První závod 

byl 19.9.2009 v Čeperce, Memoriál Karla Oppy mladšího, ale 

těsně před soutěţí zemřel i pan Oppa starší, který na soutěţích 

dělal rozhodčího a vţdy se s námi rád pobavil, dětem poradil, 

pochválil, my měli rádi jeho a on nás. Mladší druţstvo se      

na tuto soutěţ nesešlo, coţ je docela zaráţející, vzhledem   

ktomu, ţe mladších je celkem 16 a ani 8 potřebných lidí se 

nedalo dohromady. Jela tedy dvě druţstva starších, přičemţ 

jedno bylo z poloviny tvořené mladšími. Na to, ţe se sání 

naučili v pátek během 15 minut, to nebylo vůbec špatné a uţ 

jen to, ţe se jim vše podařilo zdárně zapojit a útok dokončit, je 

úspěch. „A druţstvo“ skončilo na 7. místě a „B druţstvo“     

na posledním.  

 Další závody se konaly v Sezemicích, ale těch jsme 

se neúčastnili. Vyuţili jsme prodlouţeného víkendu a vyrazili 

na chatu do Špindlerova Mlýna. Jelo nás celkem 16. Bydleli 

jsme ve Svatém Petru, v chatě kde se natáčel film Jak 

vytrhnout velrybě stoličku (horská sluţba). Pátek byl             

ve znamení dlouhé cesty, protoţe všude byly zácpy a 

večerního rozkoukávání na chatě. V sobotu jsme vyrazili          

na celodenní túru – přes Kozí hřbety na Luční boudu,            



na Výrovku a zpět do Svatého Petra, celkem 15km. Na 

některých nebyla znát nejmenší únava a větší část cesty běţeli 

(Mates), naopak někteří si sestup údolím doslova protrpěli a 

nemohli se dočkat konce (Péťa). K večeři jsme uvařili 

ohromný hrnec gulášovky a opekli buřty. Túrou zmoţené děti 

pak zalehly u Superstar a já byla poprvé ráda, ţe tam je 

televize a nemusím vymýšlet ţádné večerní hry. V neděli jsme 

se svačinou zamířili do Špindlu, přesněji na lanovku              

na Medvědín. Cestou jsme neustále odpovídali na dotazy, 

kdyţe uţ bude oběd a budou si moct rozbalit chleba                 

s paštikou. Na vyhlídce se konečně dočkali. Snědli jsme 

chleba a jeli dolů. Další na programu byla jízda na bobové 

dráze, kaţdý měl moţnost svézt se dvakrát. Ti menší museli 

jet ve dvojicích, větší mohli sami. Překvapivě je to docela 

zábava i pro dospělé, ale nesmí se na trati vyskytovat nějaký 

„slimák“ jako například Eva nebo Áňa, protoţe to se pak 

utvoří kolona a z jízdy nemáte nic. Filmový víkend měl 

pokračovat – ve frontě na bobovce byl kromě nás i Marek   

zOrdinace v růţové zahradě – máme společné foto. Při 

zpáteční cestě jsme se stavili na zmrzlinu a u piva tam seděl 

herec Miroslav Vladyka. No věru slavný víkend. Na zpáteční 

cestě uţ nemohl nikdo (jen Matěj běţel) a večer jsme se 

všichni  pochatě uţ jen plouţili, někteří zaspali uţ před večeří. 

Původně jsme se jeli soustředit na braňák, bylo v plánu 

trénovat uzle, značky a podobné oblíbené věci, ale nic z toho 

neproběhlo, přesto to byl víkend uţitečný a plný zábavy. 
                               Jana Richterová 

 

 

Výlet mladých hasičů 
 

V pátek 25.9.2009 jsme se scházeli u autobusové zastávky      

v Rokytně. Bylo nás celkem 16 výletníků. V 16.30h. jsme se 

rozjeli směr Špindlerův mlýn, někteří autem,ostatní 

autobusem.Cesta byla opravdu dlouhá, protoţe napadlo více 

lidí odjet na prodlouţený víkend.K naší chalupě jsme dojeli   

za tmy,takţe jsme byli všichni zvědaví,jaký pohled uvidíme 

ráno aţ se rozední.Chalupa nám skrývala nejedno 

překvapení,tím hlavním bylo natáčení filmu,,Jak vytrhnout 

verlybě stoličku", s mladým hercem Tomášem Holým.Před 

několika letyna stejném místě,uvnitř,ale i v okolí 

chalupy........... 

    V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, Ondra zajel pro 

pečivo, tento úkol nebyl opravdu jednoduchý,protoţe             

ve Špindlerově mlýně není počítáno s tím, ţe lidé nemají         

v penzionech plnou penzi, a tak musel jet do Vrchlabí.            

S Janou jsme připravili svačinky a všichni se oblékli na 

tůru.Jen čekání na Ondru bylo zdlouhavé.,,Hurá, uţ se vrátil", 

a můţeme jít. Jediné, co jsem o cestě věděla,ţe půjdeme malý 

nebo větší okruh,jinak to bylo překvapení Jany.(Jako malá 

holka jsem zde chodila,ale mám jen mlhavé vzpomínky)První 

výšlap byl na Kozí hřbety,cesta byla lesem, krásná 

příroda,první odpočinek,první pití. Uţ nyní jsme věděli,ţe 

Matýsek musí jít první,s velkýma klukama,to nemyslel na nic 

jiného,jen,ţe      je vůdce smečky. Další zastávka byla na 

samém vrcholku  u rozcestníku, kde jsme pokračovali po 

obědě,krajíc chleba a jablko,na Luční boudu. Neuvěřitelné,co 

tu bylo lidí. Počasí bylo  nádherné,     proto ti lidé.            Dále    

jsme   pokračovali     na Výrovku, odkud jsme šlapali dolů k 

naší chalupě. V nohách jsme měli 15 km.Kdyţ jsme u chalupy 

pozorovaly vrcholky,kudy jsme šli,neuvěřitelné,a ty malé 

,,děti"byly naprosto úţasné.K večeři jsme uvařili kotel 

gulášové polévky a poznali jsme,ţe hlad je nejlepší 

kuchař.Pak Danda připravil dříví a ohniště.Mohli jsme 

grilovat.Večer byl po chalupě klid,děti byly skvěle unaveny. 

   Neděle byla na nohy klidnější, ale na záţitky vzrušující.      

Po snídani jsme opět i se svačinkou vyšli směr město a          

na zastávku lanovky na Medvědín. Abychom se příliš 

netrápili, tak jsme lístek koupili obousměrný,jen                     

na Medvědíně , jsme se asi 2,5km prošli na jakousi vyhlídku, 

kde jsme poobědvali. Lanovkou jsme sjeli dolů.  Nejvíce se 

děti těšily na bobovou dráhu a to nastal ten okamţik.  Bylo to 

hezké, jak všichni jezdili, měla jsem strach, aby to děti 

zvládly, ale kdyţ Valentýnka chtěla jet jen se mnou,nemohla 

jsem jí to udělat,aby tento záţitek neměla,a tak i přes 

tvrzení,ţe mě tam nikdo nedostane jsme vyjeli nahoru,a pak 

šupem dolů. Bylo to báječné,a tak jsme si to zopakovali-

všichni,a někteří i potřetí. Na této atrakci jsme potkali 

mladého herce,ze seriálu ,,Ordinace v Růţové zahradě",kde 

hraje roli Marka, společnou fotografii máme na našich 

has.stránkách. Další zastávku jsme měli na zmrzlině, kde se 

svojí partou odpočíval herec Miroslav Vladyka. Návrat na 

chatu byl uţ opravdu dost klidný, celkem nic se nepřihodilo, 

jen nás bolely nohy a bříško se hlásilo hlady. K večeři jsme 

měli těstoviny s omáčkou, ale neţ jsme jídlo dovařili, někteří 

jedinci usnuli. Cinkot příborů je zvedl z postýlky. Večer byl 

pohodový, byli jsme unavení. 

      V pondělí jsme se připravovali na odjezd a dojídali vše  co 

zbylo. Toto ráno nám děti nějak oţily, bylo jich po celé 

chalupě plno..... 

Prodlouţený víkend se nám opravdu vydařil ,byl to jeden         

z nejlepších výletů!  Děkuji všem,kteří se zúčastnili a pevně 

věřím, ţe jsme si to uţili !!!!!!!!!!!!!! 

                                                              Vrbatová Petra st. 

 

 
 

Provozovna Kadeřnictví  
 

V budově obecního úřadu je od 1.9.2009 nově 
otevřeno „Vlasové studio“  Oldřišky Štěrovské 

Provozní doba je      
  kaţdou středu od 8 do 17 hodin                                                       
Telefon na objednání 732 374 959 
Je moţno si domluvit čas objednání  i mimo 
provozní dobu, případně i na víkend. 
 

 

 

 

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 
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