
RR  oo  kk  yy  tt  ee  nn  ss  kk  éé    

                                                                                                                                                        

nn  oo    vv    ii    nn  yy                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                             

březen 2010  
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  26. 3. 2010   6. školní ples 

  27. 3. 2010   Velikonoční veselí 

    4. 4.  2010  Výlov rybníku 

  10. 4. 2010   Soutěž Rokytenská míle – hasiči 

  17. 4. 2010   Sběr železného šrotu - hasiči 

  17. 4. 2010   Vítání  občánků 

  30. 4. 2010   Pálení čarodějnic v Rokytně 

  30. 4. 2010   Pálení čarodějnic v Bohumilči 

  červen 2010   Dětský den v Drahoši 

  19. 6. 2010   Nohejbalový turnaj  „Krocan 

cup“ 

  26. 6. 2010   Dětský den v Rokytně 

                                                 

   3. 7. 2010    Turnaj v malé kopané 

  koncem srpna  Rozloučení s létem v Drahoši 

  koncem srpna  Bohumileč rozloučení 

      s prázdninami 
 

 

 

 

 

 

  
Kulturní komise obce Rokyto vás zve na:         

 
 

VELIKONOČNÍ  
    
 
   

                VESELÍ 
 
  
 
 

                              které se koná  
 

v  sobotu   27. března 2010   
                                   od 14 hodin 

 

 v  hospodě  „U Pitrů“   v Rokytně 
 

Letos nás čeká zdobení vajíček voskem ( přinést            2 
vyfouknutá vejce), budeme si moci vyrobit nějakou 
maličkost z ovčí vlny, také si vyrobíme svíčky a jako 
tradičně si ozdobíme perníčky 
 
Srdečně zveme všechny občany k příjemnému posezení 
s velikonoční tématikou a výrobou                pro  šikovné  
ruce. 
 
                             Za kulturní komisi                                                            
                    Regina Shánělová,Kateřina Komárková 
 



 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 1/2010 
ze dne 17.2. 2010 

 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady     
za poslední období.     

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtový  výhled      
na období 2012 , 2013  a úpravu výhledu na rok 2011 
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočet  na rok 2010: 
A. Příjmy celkem:          8.159.500,- Kč   

       Výdaje celkem:        13.841.500,- Kč      
       Saldo hospodaření:    5.682.000,- Kč 
             Rozpis financování:  
                       zapojení přebytku                  2.600.000,- Kč   
                       úvěr KB.a.s,                           3.500.000,- Kč 
                       Splátka hypotéky                     -156.000,- Kč 
                       Splátka půjčky kanalizace        -262.000,- Kč 
  Rozpočtový schodek bude kryt zapojením přebytku 
minulých let  a půjčkou. 
 

B, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci 
           ZŠ a MŠ Rokytno, okres Pardubice      625.000,- Kč 

 

C, Dotace pro – 
                    HC Rokytno                                    35.000,- Kč                                                    
                    FC DIKO ČEMUS Rokytno             10.000,- Kč                                       
                    MS „Smrčiny“ Rokytno                       15.000,- Kč               
                    SSDDHH  RRookkyyttnnoo                                                                    30.000,-Kč                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

4, Obecní zastupitelstvo schvaluje přípravu směny                                                                                                                                                                                                                                                                                              
pozemků s panem K  a to směnu pozemků  p.p.č. 1018, 
1082  a 1185 o celkové výměře 57954 m

2
   v  k.ú. Dražkov 

nad Labem ve vlastnictví obce Rokytno za část pozemků 
p.p.č. 240/1 v k.ú. Bohumileč, kdy bude z uvedeného 
pozemku oddělena část o výměře 57954 m

2
 . Náklady     

na vypracování GP ponese pan K.  
 

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje oddělení pozemků 
parc.čísel 1136 a 1134 vedených ve  zjednodušené 
evidenci  (PK) geometrickým plánem  v obci Rokytno a k.ú. 
Rokytno pro budoucí   a  prodej panu D za  cenu  35,-  Kč/ 
m

2
 . GP uhradí budoucí   vlastník.  

 

6, Obecní zastupitelstvo doplňuje  bod č. 7  usnesení 
5/2009   a to takto - schvaluje prodej    p.p.č. 127/103        
o výměře 539 m

2
  v obci Rokytno a k.ú. Rokytno  pro  pana  

H a slečnu I .      

7, Obecní  zastupitelstvo  bere  na   vědomí   fyzickou    a  
dokladovou inventarizaci k 31.12.2009. Nebyly  zjištěny 
inventarizační rozdíly a skutečný stav se shoduje se 
stavem účetním. 
 

8,  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost o dotaci 
z rozpočtu Pardubického kraje  pro Svazek obcí Rokytno-
Chvojenec na dostavbu tlakové kanalizace                      
pro nemovitosti, které nebyly     zahrnuty  ve II. stavbě . 
 

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje statut  sociálního fondu 
a  cestovní náhrady dle přílohy.  
 

10,  Obecní zastupitelstvo  volí  předsedu finančního 
výboru Lucii Kašparovou za paní Petru Tomáškovou, která 
se po složení mandátu zastupitele obce vzdala i předsedy 
finančního výboru.  
 

11,  Zastupitelstvo jmenuje člena rady školy a to pana 
Jiřího Malíka.  
    

12,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje vyhlášku č. 1/2010     
o vytvoření a použití účelových prostředků    fondu oprav a 
modernizace bytového fondu.   
 

13, V případě zájmu o půjčky z fondu oprav a 
modernizace bytového fondu bude fond navýšen  
z rozpočtu obce,  maximálně však o 200.000,- Kč.                                                               
  
 

 

 

 
 

 

 
Zastupitelstvo Obec Rokytno schválilo dne 17.2.2010 novou 
vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků    fondu 
oprav a modernizace bytového fondu.   
Tato vyhláška upravuje nově pravidla pro poskytování půjček 
na opravy a modernizaci bytů a domů v Rokytně.    
Podávat žádosti o půjčky lze celoročně.  
Půjčka je schválena na následujícím zasedání zastupitelstva   
( schází se většinou 5 x do roka).  
Potom se  podepíše smlouva o půjčce. ( 2 ručitelé) 
Půjčka má splatnost 3 roky a  roční úrok je  4 %. 
Půjčka se splácí   rovnoměrně měsíčními splátkami. 
Peníze se čerpají do konce kalendářního roku. 
Splácet se půjčka začíná v lednu roku následujícího. 
 
Z fondu  se  poskytují   půjčky na  tyto účely : 

   
účel úrok max. výše  

Kč 

Obnova střechy (krytina i konstrukce)  4% 50 000 

 Instalace topení včetně kotle ÚT                        4% 50 000 

Izolace domu proti spodní vodě       4% 50 000 

Obnova fasády domu ( i  oplechování) 4% 50 000 

Zateplení obvodového pláště domu                                 
4% 

50 000 

Vybudování WC, koupelny v bytě 4% 50 000 

Výměna oken a vchodových dveří 4% 50 000 

 
 
 

Poplatek za odpad a psa 
 

Připomínáme   občanům,  že poplatek   

za odpad   a poplatek  za psy  je  třeba zaplatit  

                                             do 31.3.2010. 
 

Sazba poplatku za odpad za jednu fyzickou osobu   

  na   rok 2010         činí   400 Kč. 
 

Poplatek za jednoho psa činí 50  Kč      

   a  za kaţdého dalšího 80  Kč 

Poplatky lze zaplatit: 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně    

    ( po,út, čt,  do  15.30 hod  a st do 17 hodin )                                                                                   

2. příkazem k úhradě 

3. poštovní poukázkou typu A 

 

Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
 

Při převodu na účet je třeba jako VS uvést  č.p. domu. 

 

O  čem se jednalo 



Skutečné příjmy a výdaje 

 obce Rokytno za rok 2009 
 

Příjmy                               v  Kč: 
 

Daňové příjmy                                        6 470 170 

Nedaňové příjmy                                       890 746 

Kapitálové příjmy                                      642 876 

Přijaté dotace                                          6 983 648 
     

CELKEM                                           14 487 440 
 

Půjčka na kanalizaci                              2 000 000 

Zapojení přebytku z minulých let          8 476 308 
 

PŘÍJMY CELKEM                 24 963 748 Kč 
 

Výdaje                           v   Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství                 11 197 843 

Doprava, silnice                                               711 296        

Školství                                                            872 824 

Kultura,soc.péče,zájmová činnost                   169 268                             

Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj          7 812 015 

Ochrana ţiv.prostř,  odvoz odpadů                  792 908 

Poţární ochrana                                                 88 678 

Úz.samospráva,zastupitelstvo,daně              2 474 266 
 

CELKEM                                                  24 119 098 
 

 Vratka návratné finanční výpomoci – FRB    700 000 

 Splátka půjčky                                                144 650      
 

VÝDAJE CELKEM                        24 963 748 
               
                           

 

 

 

ROZPOČET OBCE  ROKYTNO 

               na rok 2010 
 

Příjmy                               v  Kč: 
 

Daňové příjmy                                       5 749 700 

Nedaňové příjmy                                   1 538 400 

Kapitálové příjmy                                     500 000 

Přijaté dotace                                            371 400 
     

Zapojení části přebytku z min. let         2 600 000 

půjčka                                                    3 500 000 
 

CELKEM                                    14 259 500 
 

Výdaje                           v   Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství                  4 100 000 

Doprava, silnice                                              335 000        

Školství                                                           875 000  

Kultura,soc.péče,zájmová činnost                  194 000                                

Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj        5  553  500 

Ochrana ţiv.prostř,  odvoz odpadů                 527 000 

Poţární ochrana                                               106 000 

Úz.samospráva,zastupitelstvo,daně            2   151 000 

 

CELKEM                                       13 841 500 

 splátka půjček                                   418 000 

 

 CELKEM                                       14 259 500 

Poplatek za stočné  ( kanalizace) 

 

Stočné pro rok 2010  je   480 Kč na občana a rok.  

Splatné  je  do  30.  6.  2010  . 
 

Poplatek  lze  zaplatit  takto: 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně     

2. převodem na účet         
 

Majitelem  účtu je  Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. 

Číslo účtu 176977704 / 0300 - ČSOB 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést 

číslo smlouvy. 

 
Kontroly tlakové kanalizace. 

 

Rádi bychom Vás upozornili, že v  březnu a dubnu 

budou probíhat  servisní  kontroly  tlakové kanalizace 

a čerpacích stanic. Důvodem je zajištění správné 

funkčnosti  technických zařízení  a kontroly 

vypouštěných  odpadních  vod do veřejné kanalizace. 

Vlastník stavby připojený na veřejnou kanalizaci 

nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace 

odpadní vody, které by svým působením významně 

ovlivnily nejen funkčnost čistírny odpadních vod, ale i 

náklady na čištění odpadní vody, což by ve výsledku 

ovlivnilo i cenu  stočného.  

Seznam látek, které se nesmí vypouštět  do kanalizace 

a kanalizačním řádem jsou označeny jako nebezpečné 

látky či odpady jsou - oleje, žíraviny, silážní šťávy, 

průmyslová a statková hnojiva, obsahy starých jímek.  

Touto cestou Vám děkujeme za pochopení a 

spolupráci. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů v těchto 

termínech: 
 

     v  pondělí   19. dubna   2010   

a   v  pondělí   18. října      2010 
 

 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 a chladničky – pouze kompletní,  autobaterie, 

nerozbité zářivky,vyjeté oleje, olejové filtry, suché  články (baterie),   

zbytky nátěrových hmot, léky, teploměry. 

Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze  od občanů, ne od 

podnikajících fyzických a právnických osob. 

 

 

 



             Zelená úsporám v praxi 

          aneb     

              jak zateplit bytovku 
 

      O dotačním programu Zelená úsporám bylo napsáno a řečeno 

uţ mnoho a téměř všechno. Kdo přesto tápe, můţe si najít 

potřebné info na webových stránkách: www.zelenausporam.cz 

nebo si zajít či zavolat pro informace na pardubickou pobočku 

Státního fondu ţivotního prostředí (SFŢP) do budovy bývalého 

Unichemu (naproti zimnímu stadionu) v Pernerově ulici 

v Pardubicích, kde Vám i podle mých zkušeností rádi a celkem 

odborně poradí jak na to. I proto bych chtěl pouze krátce 

upozornit na několik důleţitých momentů a kritických míst, které 

se vyskytli na té naší cestě k zateplovací dotaci. 

 Kdyţ jsme se před necelým rokem rozhodli pro 

zateplení naší bytovky s finančním přispěním státu, netušili jsme, 

do čeho jdeme, přestoţe teoretické informace byly. Naší první 

strategickou chybou bylo, ţe jsme si hned na počátku nenechali 

udělat přesnější kalkulaci na celkové náklady díla, které se poté 

ukázaly být dvojnásobné oproti našemu původnímu očekávání. 

Této naší chyby by se všichni další zájemci o zateplení s dotací, 

měli vyvarovat.  

Co se podařilo poměrně hladce, bylo zajištění úvěru pro 

financování celé stavby, neboť jsme, podobně jako většina 

občanů, neměli potřebnou hotovost na zafinancování celého díla. 

To, ţe musíte nejprve vše zaplatit zateplovacím firmám a teprve 

2 aţ 3 měsíce po předání díla do uţívání dostanete dotaci od 

SFŢP na účet, je jednou z největších slabin projektu Zelená 

úsporám (i kdyţ je to na druhou stranu logické). Do 

spolufinancování projektu Zelená úsporám je zapojeno 5 bank, 

které by měly poskytovat i mírné úrokové zvýhodnění pokud 

půjčují na tuto akci. Pokud uţ si berete úvěr na zateplení s dotací, 

je ideální zvolit takový typ úvěru, při kterém můţete po obdrţení 

dotace z MŢP ihned touto dotací umořit část vašeho úvěru a tak 

bance zbytečně nesplácet úroky navíc. 

 Pokud máte spočítáno co vás zateplení (nebo i 

další činnosti na které se dají čerpat dotace z tohoto programu) 

bude stát a pokud máte zajištěno financování, můţete hledat 

vhodného autorizovaného projektanta s kulatým razítkem 

(nejlépe na webu: www.ckait.cz), aby Vám udělal komplexní 

projektovou dokumentaci a pomohl vyplnit tzv. Krycí list, který 

SFŢP poţaduje jako jeden z podkladů při získání dotace. Při 

hledání projektanta nehleďte pouze na cenu jeho práce, ale spíše 

na to, zda uţ něco v projektu Zelená úsporám dělal (případně si 

vzít reference) a jak dalece je Vám schopen odborně poradit jaký 

stupeň zateplení je ve vašem případě ideální tak, aby 

procentuální výše úspor a z ní se odvíjející výše státní dotace 

byla v co nejlepším poměru k vámi vynaloţeným nákladům na 

stavbu. Opět z vlastní zkušenosti mohu doporučit sepsání 

smlouvy s projektantem tak, aby např. druhou polovinu své 

provize obdrţel aţ v momentě, kdy centrála SFŢP v Praze 

akceptuje jím vytvořený projekt.  

 Dalším stěţejním bodem, jenţ Vás čeká je 

výběr firmy, která Vám bude zateplení domu, výstavbu 

energeticky pasivního domu či přípravu obnovitelného zdroje 

energie dělat. Částečnou nevýhodou ,jenţ mírně zuţuje výběr je 

fakt, ţe tato firma musí být zapsána v Seznamu odborných 

dodavatelů a musí pouţívat materiály ze schváleného seznamu- 

oboje lze opět nalézt na stránkách www.zelenausporam.cz . Na 

druhou stranu se do Seznamu můţe nechat zapsat téměř kdokoli, 

kdo aspoň trochu odpovídá poţadavkům SFŢP. I proto je třeba si 

důkladně vybírat. My jsme zpočátku oslovili 12 firem, z nichţ se 

nám některé neozvaly nebo neměly volné termíny. Do uţšího 

výběru postoupilo 5 z nich, od kterých jsme si zdarma nechali  

vypracovat přesnou nabídku, včetně poloţkového rozpočtu jenţ 

nám připravil náš projektant tak, aby bylo vůbec moţné  

jednotlivé nabídky firem porovnávat. Určitým kritériem při  

výběru můţe být to, zda oslovená firma přijede a prohlédne si  

stavbu podrobně sama, či zda zvolí výpočet ceny díla od stolu 

jen dle předloţeného projektu. Kromě ceny je třeba hledět na 

odborný i lidský přístup, zkušenosti firmy s podobně velkými 

zateplovacími projekty (zde je asi nejlepší vybírat ne moc 

velké firmy, které jdou po stamiliónových projektech ani ne 

příliš malé firmy se 2 pracovníky, jeţ nejsou schopny dílo 

dokončit v termínu) i na to jakým způsobem chtějí zaplatit za 

práci a jakou dávají záruku na dílo (musí být min. 5 let). Před 

podepsáním smlouvy je vhodné ji zkonzultovat s odborníkem 

(např. právníkem) neboť jde o velké peníze a ne vţdy firmy 

jednají seriózně. Při vlastní stavbě je nutné sledovat, zda údaje 

ve stavebním deníku odpovídají skutečně vykonané práci 

(pokud můţete tak je dobré mít stavební dozor). Rovněţ je 

ostraţitost na místě při předání dokončeného díla a peníze 

firmě posílat aţ po úplném a kvalitním dokončení všech prací 

neboť pracovníci SFŢP mohou pak přijít kdykoli na kontrolu a 

v případě hrubého nedodrţení projektu získanou dotaci 

poţadovat zpět. 

Vlastní příchod dotace na Váš účet je komplikovanější 

neţ by se dalo čekat. Nejprve musíte zaplatit vše stavební firmě 

a potvrdit dokončení díla zápisem ve stavebním deníku. Poté 

musíte všechny potřebné dokumenty, faktury, výpisy z účtu a 

vyplněné formuláře donést na pobočku vaší banky (od které 

jste si brali úvěr a podávali tam ţádost jako fyzická osoba) či 

na pobočku SFŢP pokud jste právnická osoba. Toto vše jde na 

centrálu SFŢP do Prahy, kde to po prozkoumání a formálním 

schválení musí podepsat členové Rady fondu a ministr 

ţivotního prostředí. Toto vše trvá v ideálním případě 2 měsíce 

(pokud například nepadne vláda). Poté dostanete domů 

vyrozumění o udělení dotace a návrh smlouvy se SFŢP. Zhruba 

za měsíc od data vašeho ověřeného podpisu na této smlouvě, 

dostanete zelenou dotaci na Váš účet. 

Pokud bych měl na závěr shrnout náš případ, tak jsme 

se po 10 měsících od prvních kroků dočkali dotací na 

projektanta (udělovala se jen na projekty podané do 31.3.2010) 

a na vlastní zateplení, ve výši 40 % celkových nákladů na dílo. 

Roční úspora nákladů na energie by měla být ve výši 23 % a 

navíc máme střechu bytovky udělanou tak, ţe bychom do ní 

neměli minimálně 20 let investovat ani korunu. Musím tedy 

říci, ţe přes všechno to běhání, starosti a komplikace v našem 

de facto pilotním projektu, stálo za to do tohoto programu jít. 

Myslím, ţe podobné rozhodnutí můţeme doporučit i ostatním 

jenţ o tomto uvaţují. Je totiţ moţné, ţe vám náš zadluţený stát 

uţ nikdy takovéhle peníze nenabídne a ţe program Zelená 

úsporám, pro který získal potřebné finance bývalý ministr 

Bursík prodejem emisních povolenek Japonsku, bude na 

dlouhou dobu poslední. Šance na dotaci tu je do roku 2012, ale 

bez vlastního přičinění to prostě nejde. 

 
Jiří Malík, hospodář společenství vlastníku bytovky 148, Rokytno 

Předseda krajské organizace a člen republikové rady Strany zelených 

 

 

 

PROSBA MYSLIVCŮ 
 

Prosíme občany, kteří chodí na procházky se svými psy 

mimo obec, aby chodili pouze po komunikacích a psy 

nenechávali běhat na volno. Na příkopech a vodotečích 

jiţ hnízdí ptáci a ukrývá se zvěř s mláďaty. Mějte prosím 

ohled k přírodě a jejím obyvatelům. 

 

                                                   MS Smrčiny Rokytno 

 

http://www.zelenausporam.cz/
http://www.zelenausporam.cz/


  Klub důchodců Rokytno 

 

 

     Váţení senioři 

 

       dovolte mi objasnit několika větami co je svaz 

důchodců a proč je dobré být jeho členem. Tedy: Svaz 

důchodců České Republiky je neziskové sdruţení, které 

usiluje o zlepšení sociální a zdravotní péče pro důchodce, 

dále aktivně napomáhá v rozšiřování aktivit v oblasti 

dalšího vzdělávání na všech úrovních a podporuje 

společenské, kulturní i tělovýchovné vyţití starších a 

invalidních spoluobčanů. Organizačně je uspořádán na 

Základní organizace a Kluby důchodců, vyšším stupněm je 

Krajská rada a nejvýše je Ústřední rada SDČR. Máme 

celkem 23,5 tisíce členů. Zástupci Svazu spolu s dalšími 11 

organizacemi ustanovili v roce 2005 o.s. Radu Seniorů ČR. 

Tato pak zastřešuje a spojuje zájmy širokého spektra 

seniorských organizací s celkovým počtem asi 300 tisíc. 

Rada téţ vydává celostátní měsíčník „Doba seniorů“. 

Rada je partnerem Vlády ČR a účastní se jednání 

příslušných ministrů, kteří rezortně rozhodují o sociálních 

věcech. Statutárním zástupcem za Pardubický kraj           

za SDČR je ing.Adolf Matyska,předs.KR. Předsedou Rady 

seniorů ČR je Dr. Zdeněk Pernes. 

Celkový počet důchodců v ČR je asi 2 miliony, tj. jedna 

pětina obyvatel. Jde o významnou část  populace  a           

při současném populačním vývoji (porodnost zdaleka 

nedosahuje pouhé obměny) je trend ke zvyšování. Spousta 

problémů se nabízí a plyne z tohoto. Poţadavek zvyšující 

mandatorní výdaje je povýšen o dalších 350 tisíc 

invalidních důchodů. Pokud je o jednání na toto téma 

dohodnout se je velmi těţké. Poţadavky a moţnosti se 

rozcházejí. To by bylo stručně k všeobecné problematice 

asi vše. 

A co u nás doma v Rokytně.   

V letošním roce bychom rádi uspořádali alespoň jeden 

zájezd po Čechách – celodenní. Typ uţ máme.        

Realizace v květnu, cena bude obvyklá,    100 aţ 150,- Kč 

za osobu. Několik dalších setkání   ( schůzí ) bychom rádi 

oţivili besedami na zajímavá témata kulturní, historická či 

technická, dle dostupnosti a aktuální nabídky. 

Na posledním setkání pan Zběhlík předvedl zajímavosti 

z Obecní kroniky z doby ne tak dávno minulé. Vzbudily 

nebývalý ohlas. Patří mu za to upřímný dík. Je vidět, ţe 

zajímavé věci či události stačí jen vhodně prezentovat, aby 

zaujaly. 

Závěrem výzva pro ostatní seniory v Rokytně, Bohumilči, 

Zástavě a Drahoši: Přijďte mezi nás a rozšiřte naše řady: 

platí přeci více hlav – více rozumu a hlavně víc námětů pro 

naši činnost. Ţijeme na vesnicích a to přeci neznamená, ţe 

hůře a méně kulturněji. Jenom trochu jinak. Při výborné 

spolupráci s Obecním úřadem nám můţou v řadě měst 

jenom závidět. Stačí se porozhlédnout kolem sebe a 

porovnat zeleň, čistotu, uklizenost a komunikaci mezi lidmi. 

Já osobně bych město za vesnici nevyměnil za ţádnou 

cenu. 

                                                           František Zajíc 

        
 

           MLADÍ HASIČI  
 

 

Dnešní příspěvek do Rokytenských novin bude stručný. 

Během zimy jsme se totiţ moc často nescházeli. Během 

adventu jsme zkoušeli ubrouskovou techniku a vyráběli věnce 

a svícny. Těsně před Štědrým dnem jsem měla zamluvené 

lístky na vánoční představení divadla Drak, ovšem přihlásil se 

jediný člověk. Mizerná docházka je pro letošní zimu typická, 

na krouţek chodí zhruba třetina dětí. Snad se to s jarem zlepší, 

protoţe trmácet se čtyři hodiny ve vlaku a pak zjistit, ţe na 

trénink nikdo nepřišel, na náladě nepřidá. 

Za zimu jsme se sešli jen čtyřikrát. Začátkem února jsme se 

připravovali na plnění odznaků odborností. Od letošního roku 

se odznaky plní podle nové metodiky, v jeden, odbornou radou 

mládeţe, určený termín. Pro Pardubice to bylo 6.2. v bývalém 

krytu CO ve Dřítči. Z našeho sboru se na zkoušky připravilo 

celkem 11 dětí. Postupně se skládají zkoušky odbornosti 

preventista, strojník, cvičitel, velitel, kronikář, kaţdý rok lze 

získat jeden odznak. Všichni písemný test i ústní zkoušku 

úspěšně sloţili. Na další schůzce jsme trénovali uzle, značky, 

zdravovědu a ostatní věci potřebné na dva první letošní závody. 

Zbyl čas i na motání hadic, shazování kuţelek a hod granátem, 

bohuţel problémem byla tradičně nízká účast, přišlo pouze 6 

dětí z 25. 

No a prozatím poslední schůzka byl trénink v tělocvičně na 

Novém Hradci. Účast překvapivě vysoká, 15 dětí z 25. Nejprve 

jsme potrénovali štafetu na první závody v Rohovládové Bělé. 

Pak přišlo na řadu soutěţení mezi dvěma druţstvy v různých 

běhacích disciplínách, nakonec jsme si zahráli florbal. Trénink 

se vydařil, ale chtělo by to takhle častěji. 

První závod nás čeká 20.3. v Rohovládové Bělé, další pak 10.4. 

Rokytenská míle. 

I letos budu pořádat třetí a poslední letní tábor, který se 

uskuteční 17.-24.7.v RS Radost u Světlé nad Sázavou. Cena je 

2700 Kč. V případě podání přihlášky a zaplacení zálohy 500 

Kč do 11.4.2010 bude cena  2400Kč. Na tábor jsou zvané nejen 

hasičské děti, ale i jejich sourozenci či kamarádi. Bliţší 

informace a přihlášky na internetu nebo na nástěnce u 

zastávky. Téma celotáborové hry Cesta do pravěku. 
                                                                               Jana Richterová 

 
 
 
 

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

 
Co zažili ve škole v přírodě žáci 1. a 2. ročníku.  

Kde? Ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory 

v Horním Maršově.  

Kdy? Od pondělí 08.02. do pátku 12.02.2010. 

 

Den první – den lidí 
Zamávání rodičům a vyjíţdíme. Všude stříbřitě bílo, vločky 

půvabně tančí. 

Neţ se nadějeme, jsme na místě. Prohlíţíme Akvárium, 

Trucovnu, Hilton a Tunel, coţ jsou názvy našich pokojíčků. 

Seznamujeme se s našimi milými průvodci školou v přírodě.  

Do oběda hrajeme společenské hry. Po obědě zápasíme 

s povlečením, boj samozřejmě vyhráváme.  

A hurá ven – hrajeme si na slepce, na psí spřeţení, vzájemně se 

vozíme na sněţných dopravních prostředcích.  

Po večeři nás čekalo velké překvapení. Naši vedoucí nás 

přivítali v krojích. Slušelo jim to. V učebně plno různých 

materiálů, aţ oči přecházejí. A vše pro nás. Za chvilku se 



radujeme z vyrobených dřevěných knoflíků, ze šperků pro 

maminky, z utkaných vloček, z ručně vyrobených mýdel. 

Den končí. To jsme si ale uţili světa! 
 

Den druhý – den zvířat 

Protilehlý kopec zalévají sluneční paprsky. Probouzíme se do 

druhého dne nazvaného „Den zvířat“. Po hmatu poznáváme ulitu 

šneka, skořápky (od pštrosa), hadí kůţi, pazneht a vlnu. Se 

zavázanýma očima se dotýkáme šneka z Afriky, který patří mezi 

ohroţený druh. Překvapujeme se navzájem. Kolik zvířat mají 

doma naši kamarádi!  

Pomocí kartiček tvoříme dvojice a rázem se z nás stávají 

chovatelé koní, kachen, ovcí, drůbeţe, prasat, krav, koz. 

Vytváříme si svou farmu a snaţíme se, aby se naše zvířata cítila 

spokojeně. Kéţ by všechna zvířata měla takové podmínky jako 

zvířata z farem našich dětí. Zrcadlila se v nich láska a touha 

chovatelů vytvářet zvířatům ty nejlepší podmínky a relativní 

svobodu.  

Víte, jak jsou heboučká kůzlátka? My ano. Nejenţe jsme krmili 

stádo bílých, hnědých, hnědočerných koz s rohama i bez, ale kdo 

chtěl, mohl si pochovat kůzlátka. Jedno bečelo, protoţe to bylo 

kůzlátko v noci narozené. Proto jsme ho po chvilce vrátili mámě 

koze. 

Po obědě odcházíme a zkoušíme naše sněţné dopravní 

prostředky i bezpečné pády. 

Na večer měníme dopravní prostředky. Nastupujeme do letadla a 

společně s plyšovými zvířátky se vznášíme k nebesům. Po chvíli 

se pod námi modrá moře. Přibliţujeme se k černému bodu 

v moři. Přistáváme na pozoruhodném ostrově, kde jsme viděli 

neobyčejné zvíře, které jsme dosud neznali ani z knih. Po příletu 

se dovídáme, ţe jsme byli v minulosti a potkali ptáka Doda, 

kterého námořníci přezdívali blboun. Vyprávíme si o vyhynulých 

a ohroţených zvířatech. Zamýšlíme se nad tím, proč jsou některá 

zvířata ohroţená. Sledujeme film o medvědech, kteří téţ patří 

mezi ohroţená zvířata.  

Pak uţ čtení před spaním z krásné kníţky Neplač, muchomůrko. 

Následně rychle do Dadánek, z Dadánek do Hajánek a konečně 

do Spinkánek. O čem se nám asi bude zdát? 

 

Den třetí – den stromů a lesa 

Protější kopec se halí do majestátní tiché mlhy. Vzdálenější 

stromy si hrají na schovávanou. 

Proto si stromy i les přenášíme do herny. Hrajeme hru – co 

najdeš v lese, vyprávíme si vlastní proţitky. Zkoušíme, zda 

poznáme lesní obyvatele podle zvuku. Zvuk, který vydává  rys 

nám připomíná startující i zastavující motorku. Bezpečně 

poznáváme vlka. Na pracovní list tiskáme stopy zvířat, pak 

tipujeme, jakému zvířeti patří.  

Po obědě nasedáme do autobusu a vyjíţdíme směr Pec  pod 

Sněţkou. Proklouzáváme se k sněhovému iglu a prozkoumáváme 

ho. A pak jdeme, jdeme, jdeme jako psí spřeţení, jdeme.  

„Vy jste jako teroristi, pořád chodit a chodit“. Jdeme … aţ do 

Obřího dolu. Kolem  zmrzlé vodní závoje,  chaloupky schoulené 

a tetelející se ve sněhové peřině, stromy zahalené do třpytivého 

hábitu. Krása, krása, krása. Zkoušíme sněţnice, klouţeme se, 

padáme, vstáváme. Ale nevadí. Před odjezdem z Pece myslíme 

na naše nejbliţší a vybíráme dárečky.  

Po večeři překvapení. Kdo chce, můţe se „vymódit“ a trošku si 

„zatrsat“. Dobrá je hra Na sochy. V této hře pokračujeme i 

v postýlkách a hrajeme ji aţ do rána. 

 

Den čtvrtý – ve znamení odpadů a jejich zpracovávání 

Den začíná tvorbou krajiny snů. Opravdu obtíţný úkol, protoţe 

kaţdý má svou vlastní představu a mnohdy je těţké sjednotit 

svou vizi s představou tří kamarádů. Úsilí se vyplácí, ale co to? 

Krajina se změnila k nepoznání. Kde se tu vzaly ty odpadky? 

Ještě štěstí, ţe máme specializované firmy na sběr plastů, skla, 

ţeleza, hliníku, papíru. Krajina se opět skví ve své kráse. A uţ 

nás přilákalo plátno. Animovaný film o Zemi všechny zaujal. 

Někdo to nemůţe vydrţet a vyjadřuje své emoce nahlas. „Tak 

mě uţ to teda s…, jak se ty lidi chovaj!“ „Co jsi říkal?“ „Ţe mě 

to fakt štve, co ty lidi dělaj“. 

Po svačině se pouštíme do výroby ručního papíru. Všichni jsme 

dobří papírníci. Po dobré práci dobrý oběd a pak vytouţený 

polední klid a hry, psaní pohledů atd. Neţ se nadějeme, čeká na 

nás další dobrodruţství. Na starodávné faře se seznamujeme se 

lnem. Procházíme od lámání lnu aţ po tkaní na pravém 

tkalcovském stavu. 

Po večeři film Krakonoš a Lyţníci. Následuje očista těla. 

Dalším příběhem malé Kateřiny naladíme těla na noční 

odpočinek – na poslední noc v Horním Maršově. 

 

Den pátý – den balení a hodnocení, den návratu domů 

Poděkování patří všem tvůrcům a průvodcům našeho pobytu – 

Yvoně, Elišce, Lucce a Ivošovi. Celých 5 dnů se snaţili, aby 

nám bylo dobře. 

O naše bříška v průběhu oběda a večeře se starala 

spolumajitelka hotelu Slovan a penzionu  

U zámku. Rozdávala nám nejen chutné jídlo, ale i úsměvy, 

dobrou náladu a plnila i naše nevyslovená přání. Děkujeme. 

Je velmi příjemné potkávat správné lidi na správných místech.  

 

 

Hodnocení školy v přírodě očima dětí 
 

1. Co ses ve škole v přírodě nového dozvěděl/a nebo naučil/a? 

Z odpovědí druháků:  

Jak se dělá papír, knoflíky, vločky z vlny a mýdlo.  

Ţe se nesmí sahat na zvířata v lese, netrhat kytky, nejezdit na 

koni po lese, nezakládat oheň. Která zvířata jsou vyhynulá, 

která ohroţena. Jak se zpracovává len.  

Z odpovědí prvňáčků:  

Filcovat, zpívat, pracovat spolu, vyrábět z vlny vločky, dělat 

těţké výrobky, vyrábět papír, zpracovávat len, vyrábět knoflíky 

ze dřeva.  
 

2. Co Tě rozveselilo, rozesmálo? 

Malé kozičky, skořápky od pštrosího vejce, pohledy, chlupatý 

bílý pejsek, hry, karneval, zpívání, oběd, nákupy, koukání na 

kino. Velké tůry do kopců, jak nějaké děti i já říkaly, ţe je bolí 

nohy. 
 

3. Co nebo kdo Tě překvapil? 

Dobré obědy, kozičky, hodná paní v restauraci, Ivoš, velký 

šnek, malý bílý pes. Vítek, ţe mě hodně rozesmál. Ivoš, ţe ze 

sebe dělal hlupáka, aby nás rozesmál. Paní učitelky, protoţe 

hodně věděly. Vája, ţe umí dělat tak velkou legraci. 
 

4. Co Tě bavilo? 

Jak jsme se učili o Zemi. Jak se kozy staraly o mláďata. Dělat 

knoflíky. Prohlídka kostela. Jak jsem jezdila s Amálkou 

z kopce. Dostávání dopisů a pohledů. Jak jsme padali do sněhu. 

Řemesla. Karty s kamarády. Koupání. Výstup do Obřího dolu a 

filmy. 
 

Uvádíme některá slova z „Pětilístku“, který ţáci vyplňovali po 

příjezdu ze školy v přírodě. 

Škola v přírodě 

Jaká?  

Krásná, mrazivá, legrační, hezká, studená, dobrá, veselá, 

mladá, šikovná, zajímavá, knoflíková, zábavná. 

Co jsme v ní dělali? 

Tvořili, hráli, sáňkovali, zpívali, filcovali, psali dopisy, 

vyráběli, zpracovávali len, vyprávěli, smáli se, lezli, krmili 

kozy, chodili na procházky, vyráběli papír, navlékali korále, 

dělali knoflíky. 

Škola v přírodě byla pro Tebe: 

Radost, odpočinek, záţitek, příroda, zábava, dobrodruţství, 

legrace. 



Škola v přírodě očima žáků 4. a 5. ročníku 

Dne 15. února jsme odjeli na školu v přírodě do Horního 

Maršova. 

Po příjezdu jsme se seznámili s lidmi, kteří tuto školu pořádají. 

Pak jsme šli do svých pokojů. Odpoledne jsme hráli seznamovací 

hry v klubovně, venku na psí spřeţení a uličku odvahy. Jinak 

jsme samozřejmě byli na obědě. Byly špagety s omáčkou, ale 

mně to ani moc nechutnalo. Ale večeře byla dobrá. To byly 

buchtičky se šódou. Večerní program byl krásný. Protoţe se 

Lucka, Yva, Mirek a Milada převlíkli za středověké řemeslníky. 

Nejhezčí den byla pro mě středa 18.02., kdy  jsme se po obědě 

vydali na autobusovou zastávku. Jeli jsme do Pece pod Sněţkou, 

která podle mého názoru je velká jako naše obec, protéká zde 

řeka Úpa. Byla tam informační tabule, která je docela potřebná 

k orientaci návštěvníků města. Ani obchodní centrum zde 

nechybělo, ani bobová dráha. A protoţe to je na horách, je zde 

hodně pensionů a restaurací. 

Vyrazili jsme pěšky do Obřího dolu. Cestou jsme se strkali 

s klukama do sněhu, koulovali jsme se a tak. Zastavili jsme u 

můstku a pan učitel nám vyprávěl o tom, co se nesmí dělat 

v Krkonošském národním parku a o třech ochranných zónách. 

O něco později jsme uviděli Studniční horu a zároveň jsme 

narazili na druhé ochranné pásmo, ve kterém se uţ nesmí chodit 

mimo vyznačené stezky. Popošli jsme jenom kousek, kdyţ nám 

cestu zahradilo lavinové pásmo, a tak jsme zastavili a začali jsme 

hrát hry třeba na přetahovanou, nebo jsme běhali s jednou 

sněţnicí kolem značky lavinové pásmo. 

Moc se mi líbil čtvrteční program o vyhynulých zvířatech. Dívali 

jsme se na dokument o medvědech. Taky jsme tkali na 

tkalcovském stavu. Večer jsme šli do kostela a holky svítily. Byl 

tam Krakonoš a předal nám glejt.  

Moje oblíbené programy: Krkonošská řemesla a Vyhynulá a 

ohroţená zvířata. Na programu Krkonošská řemesla jsme 

vyráběli: knoflíky ze dřeva, svíčky, náramky a pavučinky. Na 

programu Vyhynulá a ohroţená zvířata jsme si říkali o blbounu 

nejapném neboli dronte maurícijský a dodo, vakovlkovi, moa, 

lvovi jeskyním a slonovi trpasličím. 

Ten týden byl super. 

 

Víte, že máme ve škole žákovskou knihovnu? 

Naši ţáci čtenáři si mohou vybrat z 545 titulů. V posledních 2 

letech jsme investovali do nákupu knih 10.993,- Kč. 

Zaměřili jsme se hlavně na obohacení ţákovské knihovny 

zejména o tituly pro začínající čtenáře (6 – 7 let) a pro „druhé“ 

čtení (děti 7 – 9 let). Samozřejmě, nezapomínáme ani na starší 

věkovou skupinu, ale praxe nám ukázala, ţe si ţáci později 

vybírají jiţ dle svých čtenářských zájmů a vyuţívají nabídky 

knihovny v Rokytně, v Býšti, v Pardubicích.  

Od září 2009 do února 2010 bylo půjčeno 180 knih 28 ţákům. 

U většiny prvňáčků se podařilo vzbudit zájem o kníţky. Posuďte 

sami. Deset ţáků prvního ročníku do poloviny března přečetlo 84 

knih. Nejpilnějšími čtenáři jsou Amálka Hrušková – 17 knih, 

Jéňa Boháč – 15 knih, Vojta Sháněl a Terezka Adamcová po 10 

knihách.  

Mezi pilné čtenáře 2. a 3. ročníku patří Ivánek Stiller – 26 knih, 

Jakub Rychlý – 19 knih, Ivuška Hlavatá – 8 knih. 

Z ţáků 4. a 5. ročníku nejvíce vyuţila moţnosti přečtení knihy 

z ţákovské knihovny Káťa Pospíšilová – 11 knih. 

Touto cestou chci poděkovat i všem rodičům, kteří tuto aktivitu u 

dětí podporují. 

 

Na co se můžeme těšit. 

 Saunování dětí z MŠ začne 15. března a skončí 26. dubna 

2010. 

 Ve čtvrtek 18. března 2010 se ţáci 2. -5. ročníku zúčastní 

mezinárodní matematické soutěţe „Matematický klokan“. 

Ţáci 2. a 3. ročníku se zúčastní kategorie „Cvrček“, ve které 

budou řešit 24 soutěţních úloh. Ţáci 4. a 5. ročníku budou 

soutěţit v kategorii „Klokánek“, ve které budou 

zpracovávat 12 otázek. Na zpracování mají 60 minut + 15 

minut organizační práce. Výsledky nejlepších řešitelů 

budou zaslány do Pardubic ke statistickému pracování. Jak 

si ţáci povedou Vás budeme informovat. 

 V pátek 26. března 2010 od 9,00 hodin – výchovný 

koncert. 

 V úterý 30. března 2010 od 16,00 hodin se v mateřské 

škole uskuteční VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ, které 

pořádají rodiče společně s pí. učitelkami. Děti budou mít 

moţnost se svým partnerem – rodičem, prarodičem 

vytvořit si zajímavou velikonoční výzdobu, kterou si 

vyzdobí svůj domov. 

 Ve středu 31. března 2010 od 10,00 hodin – přednáška o 

psech. 

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 01. dubna a 

pátek 02. dubna 2010. 

 Ve středu 7. dubna 2010 – v MŠ ekoprogram – Pavouci. 

 V sobotu 17.dubna 2010 – vítání občánků, krátké pásmo 

si s pí. učitelkou Reinberkovou připravily dět z MŠ. 

 Školní výběrové kolo v poznávání rostlin a ţivočichů. 

 Ve čtvrtek 22. dubna 2010 od 10,30 hodin – divadelní 

představení „Kocour Modroočko“. 

 V pátek 23. dubna 2010 – perníkový slavík v ZŠ. V MŠ 

se uskuteční soutěţ v sólovém zpěvu o perníkového 

slavíka v první polovině dubna. Přesné datum zveřejníme 

na internetu. 

 Ve čtvrtek 6. května 2010 od 15,30 hodin – MŠ – 

vystoupení ke Dni matek. 

 V úterý 11. května 2010 v MŠ – výchovně vzdělávací 

ekoprogram – Včely. 

 Ve středu 26.05.  nebo  02.06.2010 – prezentace 

krouţku zobcové flétny, anglického jazyka, keramiky. 

Zváni jste všichni, kteří máte zájem. 

 V pátek 4. června 2010 od 10,30 hodin – divadelní 

představení „Lidová písnička, na louce kytička“. 

 

Zápis do MŠ 

 

Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte do pátku 

16.04.2010 do ředitelny ZŠ. V týdnu od 19. dubna          

do  23. dubna 2010 proběhne správní řízení a následně 

rodiče obdrţí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2010/2011 

1.   Děti, jejichţ rodiče mají trvalé bydliště v obci Rokytno             

       a obcích, které k Rokytnu spádově patří. 
 

2.   Děti v posledním roce před zahájením povinné školní          

       docházky.  
 

3.    Děti přihlášené k celodenní docházce. 
 

1. Děti zaměstnaných rodičů. 
 

2. Opakované ţádosti - děti neumístěné v minulém školním 

roce. 
 

3. Sourozenci dětí docházejících do ZŠ a MŠ Rokytno.  
 

4. Dítě starší 5 let, které spádově nepatří do Rokytna, ale 

rodiče chtějí, aby pokračovalo v základním vzdělávání 

v Rokytně. 
 

5. Dovršení věku 3 let do 31.12. 2010,  rodiče jsou vlastníky 

průkazu ZTP nebo jsou zaměstnáni. Případně na 

doporučení dětského nebo odborného lékaře. 
 

 

6. Děti se zkrácenou dobou pobytu v mateřské škole (děti, 

které chodí po obědě, děti, které budou docházet dle 

zákona č.204/2005pouze na 4 hodiny dopoledne). 
 

10.  Děti s nepravidelnou docházkou. 



           Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí           

ve   věku 3 let: 

•  Děti z vícečetných rodin (3 a více dětí). 

•  Sourozenci (pokud se najednou hlásí 2 a více dětí z jedné 

rodiny). 

• Děti z neúplných rodin. 

 Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním , má 

doklad, ţe je proti nákaze imunní nebo se nemůţe 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (§50 zákona   

č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví) 

Přihlášku si mohou rodiče vyzvednout v ZŠ, MŠ nebo 

stáhnout z internetových stránek. 
 

Zapojení do projektů 

Naše škola se zapojila do Evropského projektu „Ovoce     

do škol“ s finanční podporou Evropského společenství. 

Více informací na www.ovocedoskol.eu 

Ţáci budou od března 2010 jednou v týdnu dostávat 

zdarma ovoce nebo vitamínové nápoje. 

Jiţ třetí rok mají ţáci moţnost vyuţívat nabídku 

dotovaného projektu „Školní mléko.“ 

Organizace na naší škole: 

Organizaci zabezpečuje pí. Radka Lederová. Ţákům 

vydává mléčné výrobky v pondělí, ve středu a v pátek. Ţáci 

dle objednávky dostávají ochucené nebo neochucené 

mléko, ochucené jogurty – MIKY nebo smetanový jogurt – 

BOBÍK. Za týdenní mléčný program ţáci zaplatí 40,50 Kč. 
Více o projektu na www.laktea.cz 

 

Rada školy 

V měsíci  únoru  došlo k personální změně.  Obec vyhověla 

ţádosti paní Magdaleny Ráţkové o ukončení činnosti 

v radě školy  a  na její místo byl zastupitelstvem  jmenován    

pan Jiří Malík. 

Současní členové rady školy: 

pí. učitelka Mgr. Martina Ehlová (za ZŠ), pí. Kateřina 

Komárková (za rodiče), p. Jiří Malík (za obec). 
 

 

Přijďte se pobavit na 6. školní ples  
a zapomenout na všední starosti.  

      V  pátek   26. března  
od 20,00 hodin v sále U Pitrů.  
 

 

 

Dle Vašeho uváţení budete mít moţnost kromě zábavy přispět 
na dobrou věc – na zaplacení školného pro dvanáctiletou 

Oumou Hawaly z africké Guiney z města Conakry, aby mohla 

navštěvovat školu. Finanční částka je zasílána tříkrát do roka. 
(Dne 01.07.2009 a 22.12.2009 jsme odeslali po 2.000,- Kč). 

Je z ní hrazeno školné, pomůcky, školní uniforma a další 
potřeby dítěte. 

Organizátorem „Adopce afrických dětí“ jsou Vysokoškolští 

humanisté (www.novyhumanismus.cz). Organizátorem 
v Rokytně Olga Brousilová. 

Velmi děkuji všem, kteří měli minulý rok nebo budou mít 

v letošním roce podíl na tom, ţe dívka z Afriky dostane šanci 
na lepší ţivot. Nemusíme zachraňovat celý svět, stačí 

konkrétní pomoc konkrétnímu člověku, zvířeti, zeleni. 

 
 

Nové internetové stránky školy 

Mnozí z Vás jiţ navštívili naše internetové stránky. Svědčí 

o tom statistika návštěvnosti: 

– počty návštěv v lednu 2010 – 368, v únoru 549 a do 14. 

března 290. Děkujeme za zájem. Naší snahou je, 

abychom přispěli k vzájemné dobré komunikaci formou 

přehledné aktuální informovanosti. 

Pro všechny zájemce, zejména pro přátele naší školy 

zveřejňujeme adresu internetových stránek: http://skola-

rokytno.webnode.cz 

V případě, ţe byste zapomněli, dostanete se na ně 

prostřednictvím stránek obce – základní škola – aktuality. 

 

                                                      Olga Brousilová. 
 

Placená inzerce 

 

 
SERVIS   PLYNOVÝCH   KOTLŮ 

 

Vít Centner 
 
 

  533 22  Býšť 150                   tel: 736 250 202 
 

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

 
 
 

                                  PEDIKÚRA   

                                 AŽ  

                          DO DOMU    
                                              ZA 120,-Kč 
 

 

Tereza Procházková    Rokytno 138 
         

( kosmetička,   pedikérka ) 

    
Víkendové objednávky nebo dle dohody volejte     

na  tel.: 728 044 344 
 

Dále nabízím:   

 barvení řas a obočí 

 úprava obočí 

 depilace (horní ret, brada) 

 

V případě zájmu o kosmetické ošetření pleti,      

je možné nás navštívit 

 v salonu GLAMOUR v Hradci Králové,  

Střelecká 880, Lipky ( vedle lékárny )  

v pracovní době  od 08:00 – 19:00 hod. 
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