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Kulturní komise obce Rokytno vás zve 

 

na     DĚTSKÝ DEN   se    SLAVNOSTNÍM  OTEVŘENÍM 

  

 „MULTIFUNKČNÍHO  OBJEKTU  V  RÁMCI   ROZŠÍŘENÍ  

VOLNOČASOVÝCH  AKTIVIT  V  OBCI  A  REGIONU 

V ROKYTNĚ“  ( PŘÍSTAVBY  DRUŢINY) 
 

 

Dětský den se ponese pod názvem: 

 

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU 
 

 

DNE : 26.6.2010 
 

MÍSTO KONÁNÍ :  NA HŘIŠTI ZA OBECNÍM ÚŘADEM  V ROKYTNĚ  
 

OD 14 HODIN 
 

Program:    od 14 hodin slavnostní zahájení v „DRUŢINĚ“  

                     

                   dále  po úvodním programu budou otevřeny soutěţe na hřišti s občerstvením. 

 

Děti čeká opět odpoledne plné her. Všechny soutěţe se ponesou v duchu této pohádky. 

Připraveny jsou krásné ceny pro všechny snaţivce. 

Občerstvení zajištěno. Přijďte, těšíme se na vás. 
                                                                                                                                 Za kulturní komisi Kateřina Komárková 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce Rokytno 

za   březen  - červen 2010 

 

Rada se sešla celkem 4 x, obecní zastupitelstvo 1 x. 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno              

č. 2/1/2010     ze dne 28.4. 2010 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady  

za poslední období.    
 

2,   a, Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas 

se zprávou o výsledku hospodaření obce Rokytno          

za  rok 2009 a to bez výhrad.   

           b, Obecní zastupitelstvo vyjadřuje  souhlas 

s celoročním hospodařením obce Rokytno                      

za rok  2009 a   to bez  výhrad.   
 

3,     a,  Schvaluje  hospodářský   výsledek      Základní    

             školy a mateřské školy Rokytno  za rok 2009 

       b,  Schvaluje  převod zisku  ve výši 961,59 Kč            

            do rezervního fondu  

       c, Schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Loučná   

             bez výhrad 

       d, Schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Rokytno- 

          Chvojenec bez výhrad 
 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  „Rozpočtovou 

změnu č.1/2010 k 28.4. 2010“  

Příjmy                               celkem:     1.307.300,- Kč                                       

Výdaje                              celkem:     2.467.300,- Kč 

Financování:                                      1.160.000,- Kč 

Rozpis financování:                                               

zapojení přebytku                               1.160.000,- Kč 
  

5, Obecní zastupitelstvo    schvaluje   směnnou smlouvu 

s paní MS a to směnu pozemku st.parc.číslo 46/2 v  k.ú. 

Rokytno ve vlastnictví obce Rokytno za  pozemek 

parc.čísla. 1515 v k.ú. Rokytno  , který byl oddělen GP 

č.508-29/2010 z pozemku st.parc.číslo 46/1 v k.ú. 

Rokytno ve vlastnictví paní  MS.  
Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v pl.znění.  

Vyvěšeno 6.4.2010   , Sejmuto 27.4.2010.  
 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje oddělení cca 200 m2 

z pozemků parc.čísel  721/1  a  691/4   geometrickým 

plánem v obci Rokytno a k.ú. Rokytno pro budoucí 

prodej panu S na rozšíření prodejny zeleniny                 

za  cenu   100,-  Kč/m2.  

GP uhradí budoucí   vlastník.  
 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.IV-12-

2006150“ na pozemky parcelních   čísel  1467,1123/13 a 

1123/38 v k.ú. Rokytno pro společnost  ČEZ  

Distribuce,a.s. IČ:27232425  
 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje „Návrh zadání 

územního plánu Rokytno“ .  
 

9, Obecní zastupitelstvo volí jako přísedícího Okresního 

soudu v Pardubicích pro  volební období 2010 – 2014  

pana Ladislava Kašpara.   
 

10,  Obecní zastupitelstvo deleguje na valnou hromadu 

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se 

sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014 , 

PSČ 530 02 Pardubice, IČ 60108631 konanou dne 

20.5.2010 starostu  obce Rokytno pana Josefa 

Kubizňáka . V případě nepřítomnosti starosty bude obec 

zastupovat na valné hromadě výše uvedené společnosti 

místostarosta pan Jiří Trnka . 
 

11,  Obecní zastupitelstvo  souhlasí s tím, aby se obec 

Rokytno zapojila do Projektu  národní spolupráce 

"Relax parky Perníkového hejtmanství", připravovaného 

v rámci spolupráce MAS  Region Kunětické hory a 

MAS Ţeleznohorský region financovaného z PRV 2007-

2013, osa IV LEADER. Dále zastupitelstvo souhlasí se 

způsobem financováním projektu a pronájmem obecních 

pozemků parc.čísel 1123/15 a  1123/131 v k.ú. Rokytno 

na výše uvedený projekt po dobu 5 let. 
 

12,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje půjčku ve výši 

50.000,- Kč   z    fondu oprav a modernizace bytového 

fondu dle vyhlášky 1/2010  pro paní  K.  
          

13, Obecní zastupitelstvo  schvaluje zadání výstavby 

autobusové točny včetně rekonstrukce poţární        

studny Stavební firmě Ječmínek spol.s.r.o.  

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 2/2/2010  ze dne 28.4. 2010 
 

1. Obecní zastupitelstvo  schvaluje vypovězení smlouvy 

o poskytnutí hypotečního úvěru s ČMHB  a.s. vzhledem 

k nepříznivým  podmínkám dalšího splácení 

hypotečního úvěru. 
 

2. Obecní zastupitelstvo  schvaluje podle § 85, písm. j) 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru 

od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 

1.900.000,-  Kč na financování investice „Doplacení 

hypotečního úvěru ČMHB.a.s“ se splatností do 10  let a 

zajištěného budoucími příjmy obce. 

 

                       

 

 
 

 

 

Hokejový klub Rokytno Vás zve na  

nohejbalový turnaj  

„KROCAN  CUP“ 
který se koná 19.června 2010  od 8 hodin 

 

 

 

 

 
 

O  čem se jednalo 



  Výstavba kanalizace  
 

S potěšením můţeme říct, ţe druhá etapa kanalizace 

bude ukončena.  V měsíci červnu se dodělají úpravy 

povrchů a 13.července bude závěrečná kolaudace. 

Zároveň ale připravujeme III.etapu, coţ je 

odkanalizování Bohumilče. Zahájení výstavby bude 

závislé na vyhlášení dotačních titulů , protoţe takto 

finančně náročné akce se bez pomocí dotací nedají 

realizovat. 
               

  Poplatek za stočné  ( kanalizace) 
 
Upozorňujeme všechny uživatele kanalizace, že musí   
do 30. června 2010 zaplatit poplatky za stočné.        
Nové smlouvy od 1.7.2010 mají datum splatnosti  
30.9.2010. 
 
 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadeřnictví -    Oldřiška Štěrovská 
 

od 1.6. 2010 do 31.8. 2010 

   - pouze na objednání    Tel: 732 374 959 

 Dovolená 
                   5.7. -9.7. 2010    a    27.7. – 30.7. 2010 

 
 

Rychlostní silnice R 35. 
 

V těchto dnech mnozí vlastníci pozemků obdrţeli 

doporučené dopisy od Pragoprojektu, který 

zpracovává projektovou dokumentaci k územnímu 

řízení na R 35. Trasa komunikace se nás dotkne 

poměrně významně. Všechny komunikace tohoto 

typu jsou brány jako veřejně prospěšné stavby a my 

můţeme pouze korigovat to, aby dopady na nás 

byly co nejmenší. 

Kdo bude mít zájem o podrobné informace, tak tyto 

je moţné získat v kanceláři Informačního centra 

Pardubice, třída Míru 90, které je otevřeno 

v pondělí a ve středu od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 

hod. Mimo úřední hodiny je návštěva moţná         

po předchozí dohodě na telefonu č. 466687389.  

Pro koho je dostupný internet stránky jsou 

www.r35.eu. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

 

 
Matematický „Klokan“  

 

Ţáci 2. – 5. ročníku se ve čtvrtek 18.03.2010 trošku 

zapotili. Po více neţ hodině usilovného přemýšlení bylo 

nutné vpustit do třídy čerstvý vzduch. Co bylo příčinou? 

Čtení spojené s porozuměním, procvičování logického 

uvaţování, volení vhodné taktiky i zvládnutí 

matematických operací při řešení úloh mezinárodní 

matematické soutěţe „Klokan“. 

Ţáci 2. a 3. ročníku byli zařazeni do kategorie „Cvrček“. 

Nejlépe si z 2. ročníku vedla Iva Hlavatá, která z 60 

moţných dosaţených získala 48 bodů, coţ je přibliţně 

67% úspěšnost. Shodný počet bodů obdrţel i Ondřej 

Hadaš ze 3. ročníku. Danielu Kuchařovi bylo připsáno 

45 bodů a Matěji Komárkovi 44 body. 

V regionu Pardubice se zúčastnilo 1389 ţáků z 2. a 3. 

ročníku. Z celého kraje to bylo 4349 ţáků. Z naší školy 8 

ţáků z 2. ročníku a 11 ţáků ze 3. ročníku.Iva Hlavatá a 

Ondřej Hadaš  získali shodný počet bodů jako 10 dětí 

v regionu, čímţ obsadili 38 - 48 místo z 1389. Daniel 

Kuchař na 63. místě z 1389. Matěj Komárek na 84. 

místě z 1389. Pořadí v kraji: Iva a Ondra 154. místo       

z 4349.  

Ţáci 4. a 5. ročníku byli zařazeni do kategorie 

„Klokánek“. Mezi nejúspěšnější řešitele patří Kryštof 

Šindlar, který svými 80 získanými body dosáhl 67% 

z maxima. Matyáš Hruška se propočítal k 72 bodům,  

Adéla Boltíková k 66 bodům. V regionu Pardubice se 

soutěţe zúčastnilo 1545 ţáků, v celém kraji (region 

Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy) se 

zapojilo 5381 ţák. Z naší školy celkem 15 ţáků. Kryštof 

Šindlar získal 52. místo z 1545 a v kraji 125. místo 

z 5381. Matyáš Hruška v regionálním kole obsadil 84. 

místo z 1545 a 235. místo z 5381. Adéla Boltíková 

v regionu Pardubice se umístila na 129. místě z 1545 a 

v kraji na 405. místě z 5381. 

 

Abyste si dokázali představit obtíţnost, zveřejňujeme 

úlohy z jednotlivých kategorií. 

Kategorie „Cvrček“ 2. a 3. ročník. 

 Jana, Filip, Adam, Lucka a Tomáš jsou 

kamarádi. Adam je vyšší neţ Tomáš. Tomáš je 

vyšší neţ obě děvčata. Filip je o 15 centimetrů 

menší neţ Adam. Kdo je nejvyšší?  

 Princeznu Ladu přijelo ţádat o ruku deset 

nápadníků z osmi království. Kolik jich mohlo 

být nejvíce ze stejného království?  

 Před půl hodinou bylo půl dvanácté a pět minut. 

Kolik je nyní hodin?   

Do ouška pro kontrolu šeptáme správné výsledky: (Adam;  3;    

00:05 hodin) 

 

      Kategorie „Klokánek“ 4. a 5. ročník 

 Andrej, Slávek, Robert a Marek se potkali        

na koncertě v Záhřebu. Bydlí v těchto městech: 

Paříţ, Dubrovník, Řím a Berlín. Přečti si 

informace o těchto chlapcích: - Andrej a chlapec 

z Berlína přijeli do Záhřebu brzy ráno v den 

koncertu. Ani jeden z nich nebyl v Paříţi ani 

v Římě. – Robert není z Berlína a přijel            

do Záhřebu ve stejný čas jako chlapec z Paříţe. 

– Markovi a chlapci z Paříţe se koncert velmi 

líbil. Ve kterém městě ţije Marek?  
 

 Kaţdý z Boříkových kamarádů sečetl čísla 

udávající den a měsíc svého narození. Součet 

těchto čísel je 35. Nikdo se nenarodil ve stejný 

den. Jaký je největší moţný počet Boříkových 

kamarádů?  
 

 K vytištění šedesátistránkového časopisu je 

potřeba 15 archů papíru poloţených na sebe, 

které jsou uprostřed sešity dohromady. 

V jednom z výtisků časopisu se stalo, ţe strana 7 

chyběla. Které další stránky společně s ní 

v časopise také chyběly?  
Pro formu zveřejňujeme správné výsledky:(Berlín; 8; 8, 53 a 54)  

 

Jak sami vidíte, body ţáci nezískali zadarmo. 
 

Přírodovědná poznávací soutěţ 

 

Jiţ tradičně se ţáci naší školy připravovali na poznávací 

přírodovědnou soutěţ. Cílem této aktivity je získat 

základní vědomosti, umět pojmenovat rostliny a zvířata, 

která se běţně v naší přírodě nacházejí. Ţáci 1. ročníku 

poznávali 10 ţivočichů a 10 rostlinek, ţáci 2. ročníku  

12 ţivočichů a 28 rostlinek, ţáci 3. ročníku 37 ţivočichů 

a 48 rostlinek, ţáci 4. ročníku 50 ţivočichů a                

50 rostlinek a ţáci 5. ročníku 75 ţivočichů a                 

75 rostlinek. Regionálního kola, které se uskutečnilo 

v DDM Delta v Pardubicích se z 3. ročníku zúčastnil 

Ivan Stiller, který skončil na 33 místě a Jakub Rychlý, 

který obsadil 27. místo. Celkově se zúčastnilo 48 ţáků  

3. ročníku. Ze 4. ročníku reprezentovala naši školu 

Stázka Hrušková, která se dělí o 10. – 11. místo z 55 

zúčastněných ţáků.  Z 5. ročníku z 50 účastníků se 

Adélka Boltíková umístila na 22. místě, Matyáš Hruška 

na 17. místě a Káťa Malířová se dělí o 6. – 7. místo. 

Stázka a Káťa si dojedou 17.06. přebrat do DDM Delta 

diplomy a ceny. 
 

„Perníkový slavík“ 

 

Ve středu 21.04.2010 se na naší škole konala tradiční 

přehlídka nejlepších zpěváků z jednotlivých tříd. 

Soutěţili v sólovém zpěvu o „Perníkového slavíka“, 

kterého pro ně vyrobily naše šikovné paní kuchařky. 

Kdyţ jsme perníkové slavíky viděli a cítili, probudila se 

i v dospělých chuť zápolit o tuto skvostnou dobrotu. Ale 

kdo by pak seděl v porotě? Roli porotce se vší 

zodpovědností přijal i Pavel Jirek a Eliška Trnková, oba 

z 5. ročníku. A pak jiţ nic nebránilo v tom, aby všichni 

předvedli, co se pod vedením paní učitelky Jany 

Brousilové naučili. Nikdo se nemusel za svůj výkon 

stydět. Porotci měli nelehký úkol. Do oceňování byly 

započítány i hlasy diváků. Takţe konec napínání. Obřího  



slavíka v kategorii ţáků 1. a 2. ročníku získala Adélka 

Petáková a Iva Hlavatá z 2. ročníku a Vája Trojanová 

z 1. ročníku. Vítězové v kategirii 3.,4., a 5. ročníků byli 

téţ ţenského pohlaví. Na 3. místě Stázka Hrušková,       

o  2. místo se dělila Káťa Pospíšilová s Adélkou 

Boltíkovou a 1. místo si vyzpívala Káťa Malířová. 

Věříme, ţe příští rok se nám na špičku soutěţe 

prospívají i páni kluci. Nepřišli zkrátka ani ti, kteří se 

zúčastnili třídních kol. Všichni byli odměněni dobrůtkou 

v podobě perníkového slavíčka. 
 

Výtvarná dílna 

 

Ve čtvrtek 13.05. se ve škole uskutečnila výtvarná dílna. 

Ţáci dle zájmu od 1. do  5. ročníku dostali moţnost 

vyrobit si originální povlak na polštářek. Všem se práce 

zdařila a nebylo moţné vybrat nejlepší. Kaţdý byl něčím 

zajímavý. 
 

Vernisáţ keramiky 
 

Ve čtvrtek 03.06. jsme všichni ve škole proţívali chvilky 

napětí i chvíle radosti. Po obědě se sešli téměř všichni 

ţáci naší školy. Společně se pustili do výroby 

jednohubek. Bylo krásné sledovat, jak prvňáček 

společně s páťákem spolupracují a vůbec jak všechny 

spojuje jeden cíl - vyrobit chutné a krásné pohoštění. 

Následně starší ţáci připravili místa pro hosty. Třída 

prvňáčků se proměnila ve výstavní síň. Neţ jsme se 

nadáli, diváků bylo tolik, ţe se ani všichni nevešli         

do prostor třídy. A pak to vypuklo. Flétnisté               

pod vedením paní Ďoubalíkové všechny přesvědčili, ţe 

větřík  ve svých flétnách jiţ mají ochočený. Prvňáčci 

museli překonat trému, ale podařilo se jim svým 

vystoupením na tvářích diváků vyloudit úsměv. 

Druháčci a třeťáčci strhli diváky večerníčkovou 

písničkou i ukázkami ze třech večerníčků. Celá škola se 

díky písničce prvňáčků přenesla do Afriky. Kubíček 

nevěřil svým uším: „Co to slyším?“ Odpověď zněla: 

„Domorodou hudbu“. A opravdu. Čtvrťáci a páťáci 

rozezněli bubny i další nástroje a společně vytvořili iluzi 

africké domorodé hudby. Dík druháčkům a třeťáčkům 

jsme se prostřednictvím písně o citróncích vrátili přes 

moře zpět aţ do Rokytna. Pak následovalo trochu 

hororu. Čtvrťáci a páťáci předvedli dvě verze Polednice 

– klasickou a moderní, která byla protkaná tvůrčí 

aktivitou dětí. Zlatovláska v reţii, scénáři i hereckém 

obsazení ţáků 4. ročníku = 4 osob, pobavila diváky i 

samotné tvůrce. Následně se diváci i vystupující 

přemístili do „výstavní síně“, kde mohli ţasnout         

nad výtvory dětí, které vznikly pod odborným vedením 

paní učitelky Aleny Dvořákové. Čtyři tácy jednohubek a 

talíř nakrájeného melounu přišly k chuti, protoţe 

zanedlouho tácy i talíř zely prázdnotou. 
 

Pomáháme sobě i druhým 

 

Tradičně na naší škole organizujeme sběr pomerančové 

i citrónové kůry a léčivých bylin. Máme dobrý pocit, 

ţe se spolupodílíme na výrobě vitamínových doplňků 

stravy. V MŠ se do sběru kůry zapojilo 14 dětí. Třetími 

nejlepšími sběrači kůry byli vyhodnoceni Filip Vrbata a 

Matěj Vrbata. Pomyslnou stříbrnou medaily by získala 

Aneţka Vohralíková a zlato by patřilo Máťovi Lederovi. 

V ZŠ se sběru kůry zúčastnilo 28 ţáků. 3. místo získala 

Lucka Votrubová z 3. ročníku, 2. místo Ondra Kaplan 

z 5. ročníku a 1. místo Eliška Suchánková ze 2. ročníku. 

Všem děkujeme za snahu. Všichni sběrači budou           

ke konci školního roku odměněni. 

 

Do 21.6. mohou ţáci do školy nosit usušené léčivé 

byliny. Vzhledem k nepříznivému počasí je mohou 

přinést téţ v průběhu září. Na konci září proběhne 

vyhodnocení. 

 

Zveřejňujeme část dopisu, který jsme obdrţeli              

od občanského sdruţení „Ţivot dětem“. 

„… rádi bychom poděkovali Vám, učitelům, dětem a 

především rodičům za hezký přístup k prodeji našich 

charitativních předmětů ve školním roce 2009/2010     

ve prospěch dětských oddělení nemocnic a dětských 

zařízení, která se starají o nemocné děti. Velmi si Vaší 

pomoci váţíme, protoţe především dík této podpoře 

můţeme i my dál pomáhat tam, kde je to zapotřebí ...“ 
 

Adopce na dálku 

 

Touto cestou děkuji všem, kteří nejsou lhostejní a 

prokazují to i svým jednáním. Podařilo se, ţe dívka 

s Afriky ze státu Quinea se mohla za 6.000,- Kč celý 

školní rok nejen vzdělávat, ale i stravovat a získat 

ošacení v jedné ze škol, které vznikly dík projektům 

organizovaným občanským sdruţením Vysokoškolských 

humanistů. Nedávno jsme získali aktuální fotografie 

Oumou Hawa Ly, doklad o výsledcích jejího studia,       

2 obrázky s přáním a ukázku pracovního listu, z kterého 

jsme poznali rukopis dívky i její výtvarné vlohy. 

Přiloţen byl i zajímavý materiál -  CD, na kterém je 

zdokumentovaná cesta zástupců vysokoškolských 

humanistů do Afriky, která se uskutečnila na podzim 

roku 2009. Stojí za shlédnutí. Např. se z něho dozvíte,  

ţe výtěţek z kalendáře uměleckých aktů pana Saudka 

pomohl k zakoupení pozemku a k realizaci hrubé stavby 

nové školy. Budete-li mít zájem seznámit se s tímto 

dokumentem, zastavte se ve škole. 

Pro nás vše, co jsme od Oumou obdrţeli i přiloţené CD 

je hmatatelným důkazem, ţe peníze byly pouţity          

na účel, který jsme vybrali my. Proto jsme se rozhodli, 

ţe budeme dívku podporovat i následující školní rok. 

Všem, kteří nám chtějí pomoci nebo uţ pomohli, patří 

dík. 

Zveřejňujeme část přiloţeného dopisu přeloţeného 

z francouzského jazyka. 

„Tento rok jsem měla nové předměty. 

Dobře vycházím se svým novým učitelem. 

Měla bych zlepšit čtení a kaţdodenní opakování 

probrané látky. 

Děkuji a nashledanou.“ 
 

Internetové stránky 

 

Od ledna navštěvujete naše internetové stránky. Jak nám 

ukazuje statistika návštěvnosti, tak stále více rodičů 

vyuţívá tento informační tok. Pro zajímavost uvádíme 

pár čísel. V měsíci lednu naše stránky navštívilo 368 

lidí, v únoru 549, v březnu 621, v dubnu 698 a v květnu 

873. Pravidelně si naše stránky prohlíţí pro nás neznámý 

člověk ţijící v USA a v poslední době je navštívil i 



člověk z Ruska. Věříme tomu, ţe jsou to lidé, kteří mají 

k Rokytnu nebo ke škole blízko. 

Naší snahou je, aby se všem, zvláště těm, kteří jsou 

zaneprázdněni prací nebo bydlí mimo Rokytno, dostalo 

co nejvíce aktuálních informací. 
 

Školní knihovna 
 

V průběhu školního roku 2009/2010 bylo zakoupeno 40 

knih za 4.791,- Kč, 109 knih jsme dostali jako dar. 

Od září do června si zapůjčilo 34 dětí celkem 305 knih. 

K nejpilnějším čtenářům knih z naší knihovny, kde 

máme celkem 562 knih patří: 

z 1. ročníku –  Hrušková Amálka a Boháč Jan (25 knih), 

Svědiroh Jakub (20 knih),  Adamcová Tereza (18 knih), 

Sháněl Vojtěch a Vohradník Vít (15 knih) 

ze 2. ročníku – Hlavatá Iva (8 knih), Petáková Adéla a 

Vápeník David (6 knih), Horyna Štěpán a Tejml Oldřich 
(5 knih) 

ze 3. ročníku – Stiller Ivan (40 knih), Rychlý Jakub       

(19 knih), Rychlý Adam (10 knih) 

ze 4. ročníku – Pospíšilová Kateřina (13 knih) 

z 5. ročníku – Kotrč Lukáš (7 knih), Trnková Eliška       
(5 knih) 

Ţáci kromě ţákovské knihovny v ZŠ vyuţívají 

veřejných knihoven. 
 

Akce, které na naší škole proběhly od březnového 

vydání Rokytenských novin 

 

Kromě akcí, které byly zveřejněny v březnovém čísle 

Rokytenských novin v části „Na co se můţeme těšit“ se 

nám podařil zrealizovat pro všechny velmi zajímavý 

vzdělávací program. Starší ţáci se mohli seznámit 

s vývojem rozmanitých hudebních nástrojů a nejen to. 

Mohli si je prohlédnout, slyšet, jak znějí, vzít si je        

do ruky a na některé i sami zahrát. Mladší ţáci se 

s nástroji seznámili formou hudební pohádky. 

 

I poslední dny školního roku budou pro ţáky zajímavé a 

ponesou se v duchu sportovního klání. Čeká nás školní 

olympiáda a cvičení v přírodě. 

 

Ještě jeden den je pro naši školu i pro Vás, váţení 

spoluobčané, významný. Je to sobota 26.06., kdy 

v rámci dětského dne bude pro veřejnost slavnostně 

otevřena přístavba školy. Vyuţijte příleţitosti. 

Nebudete litovat. Touto cestou bych chtěla poděkovat 

zastupitelům Obce Rokytno, hlavně panu starostovi       

za vytrvalou, trpělivou a promyšlenou práci a obrovské 

úsilí, z kterého vzniklo dílo pro spoluobčany všech 

věkových kategorií. Chtěla bych poděkovat i panu 

Hruškovi, který stál u zrodu myšlenky přístavby 

s promyšlenou vizí jejího počátečního finančního 

zabezpečení. Rodině Hruškových děkujeme i za kontakt 

na pana architekta Vymetálka. Obec Rokytno přístavbou 

školy získala prostory pro kulturní, společenské, 

sportovní vyţití všech věkových kategorií. Nyní záleţí 

jen kaţdém z nás, jak toho vyuţijeme. 

 

V úterý 08.06.2010 jsme vyrazili na školní výlet.           

V České Skalici jsme navštívili "Barunčinu školu". 

V Ratibořicích nás provázeli postavy z kníţky 

„Babička“. Přijala nás paní kněţna, babička vyprávěla 

pohádku. Slunce nešetřilo svými úsměvy, takţe došlo i 

na zmrzlinu. Spokojenost podtrhla i skutečnost, ţe se 

v kaţdém batůţku schovával dáreček pro ty, které máme 

rádi.  

 

MŠ 
 
 

V MŠ mají děti nejednu příleţitost k rozvoji svých 

zájmů, dovedností. Kromě krouţku anglického jazyka, 

flétny a hudebně pohybového je to kaţdý měsíc 

divadelní nebo hudební představení. Na podzim a na jaře 

mohly děti utuţovat svoje zdraví pobytem v sauně. 

V březnu  a dubnu si uţívaly karnevalů. Svoji zručnost  

mohly rozvíjet při vyrábění výzdoby do oken mateřské 

školy, na výzdobu stolů na ples a společně s rodiči       

při velikonočním tvoření. Pěvecké dovednosti 

prověřovaly při přehlídce Perníkový slavík.                  

Na přednášce o psech se děti seznámily se správným 

chováním při setkání s neznámým psem. Jak se ţije 

včelám a pavoukům si mohly vyzkoušet při programech 

ekologického centra Paleta v Pardubicích.        

Děti vystupovaly pro rodiče a veřejnost při besídkách,  

na vítání občánků, při loučení s dětmi odcházejícími     

do ZŠ. 

Velkým záţitkem byl školní výlet. Pro nejedno dítě to 

bylo poprvé bez rodičů. Nadšení dětí propuklo uţ 

cestou, protoţe taková jízda po Hradci Králové nebo 

podjezdem směrem na Hypernovu to byl tedy záţitek. 

Na zámku v Nechanicích je slečna průvodkyně zaujala 

hned u vstupu, kdy jim dovolila prohlédnout si               

a obtěţkat zámecké klíče. Děti počítaly rytířská brnění, 

hledaly tajné dveře, hádaly, co se ukrývá v nádherně 

vyřezávané skříni, viděly velkou knihovnu. Zaujaly       

je veliké křticí mísy, které vypadaly skoro jako zlaté. 

Prohlídku provázelo povídání o princeznách. Po obědě 

jsme se vydali na průzkum ryb ţijících v řece 

Amazonce. Obří akvárium v Hradci je dobrým tipem na 

rodinný výlet, zejména za nevlídného počasí. Děti byly 

nadšené, plné záţitků. Počasí nám přálo a cestou zpátky 

jsme si mohli zazpívat     „… nezmokli jsme, uţ jsme    

tu ...“. 
 
 

S prvňáčky jsme si hráli na básníky. Přijměte jejich dílka 

jako přání radostné a bezstarostné dovolené.  
 

Vyletělo kuřátko,                       Ovčácký pse, ovčácký pse, 

kuřátko z ohrádky,                      cos to viděl za broučka? 

a pískalo.                                       Broučka nebo pavoučka? 

Probudilo zvířátko,                      Byl to Ferda mravenec. 

koťátko. 
 

Kolečko se kutálí                          Podívej se Aničko,               

a my jsme také veselí.                   jak nám svítí sluníčko.           

Kolečko se točí,                          

točí se do kolečka.                        

Běţí za ním kočka,                         

má zelená očka.                     
 

 

Vyskočila veveřička z lesíčka, 

probudila naše racky z rybníčka. 
 

 



MLADÍ HASIČI  
 

Další ročník hry Plamen se pomalu chýlí ke konci. 

Nutno podotknout, ţe co se výsledků týče je to spíše 

sezona nepovedená a příliš pohárů a medailí jsme 

neposbírali.  

    První jarní závod se uskutečnil v tělocvičně 

v Rohovládové Bělé. Starší druţstvo skončilo na 8. a 18. 

místě, mladší na 7. 

   Pak následoval závod v domácím prostředí, kde se 

starším dařilo a Rokytenskou míli vyhrály. To je jejich 

nejlepší letošní výsledek. Mladším se naopak příliš 

nedařilo a skončili na 13. místě, stejně jako B tým 

starších. 

   Koncem dubna následovala pohárová soutěţ 

v Lipolticích, kde starší vybojovali 7. místo, taktéţ          

i mladší. 

   Pro mladší byl nejlepší výsledek letošní sezony            

ve Dřítči, kde skončili na 2. místě. Starší nesloţili 

druţstvo a nikam nejeli. 

   Nejdůleţitější závod roku, okresní kolo taktéţ 

neskončilo příliš slavně. I přes to, ţe jsme trénovali 

kaţdý den, se oběma druţstvům moc nevedlo. 

V některých disciplínách předvedli neplatné pokusy, 

často zbytečné chyby. Starší hlavně kvůli nepovedenému 

braňáku z podzimu, který se do okresu také počítá, 

skončili na 12. místě. Mladší se umístili na 9. místě, 

částečně kvůli neúčasti na podzimním branném závodě a 

částečně kvůli neplatným pokusům ve dvou disciplínách. 

Po mnoha úspěšných sezonách, kdy jsme si moţná aţ 

příliš zvykli na dobré výsledky, nás letošní sezona 

moţná trochu překvapila a zklamala. Příčin je několik, 

pro příští rok by to chtělo udělat pár opatření, ale to uţ je 

věc případných nových vedoucích. Pro mě je toto 

poslední sezona, kdy se naplno dětem věnuji a doufám, 

ţe se místo mě najde někdo, kdo děti povede dál.  

   Během června se poběţí ještě dva závody, 12.6. 

v Moravanech, kam jedou jen starší, a poslední závod 

sezony ve Slepoticích. Tam bude provedeno i celkové 

vyhodnocení uplynulého ročníku hry Plamen a jsem moc 

zvědavá, jak se celkově umístíme. 2.-4. místa 

z uplynulých, co pamatuji, asi pěti sezon, skoro určitě 

neobhájíme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Také nás čeká vyhodnocení docházky na krouţky         

za letošní sezonu, bliţší info kdy a kde se děti dozví 

z pozvánky. Prozatím mohu prozradit, ţe z celkem 33 

akcí mají nejvíce bodů za docházku: 

U mladších Matěj Vrbata, Bára Bulvová, Daniel Kuchař, 

Iva Hlavatá, Vojta Sháněl a David Vápeník. 

U starších Daniel Řehák, Pepa Valenta, Ondra Kaplan, 

Lukáš Kotrč, Tereza Nikolajevová. 

Tradičně jsme se zúčastnili literární a výtvarné soutěţe 

PO očima dětí. 

    Na prázdniny chystáme letní tábor. Doufám, ţe si ho 

náleţitě uţijeme a v září se podělím v novinách              

o záţitky. Několik volných míst stále ještě je, takţe 

případní zájemci se hlaste co nejdříve. Informace           

o táboře a ostatních aktivitách krouţku jsou k dispozici 

na www.sdh-rokytno.webgarden.cz 
                                                                   Jana Richterová 

 

Zpráva hasiči muţi, ţeny 2010 
 

   Tak nám zas uplynul nějaký čas a proto bych rád uvedl 

prozatímní shrnutí našeho působení v roce 2010. Jak 

jsem jiţ uvedl v předchozích článcích, koupili jsme 

stříkačku s větším výkonem neţ doposud. Pravidelně     

s ní trénujeme a myslím, ţe se pomalu blíţíme lepším a 

lepším časům. Do začátku června jsme byli na několika 

závodech.  

    Sezónu jsme otevřeli závody v Břehách. Obsadili 

jsme 6. místo, ale čekali jsme od sebe více.  

    Další závod se konal ve Slepoticích. Závody byly 

vcelku povedené, potvrzuje to konečné 3.místo            

pro druţstvo „A“. Rokytno „B“ sice skončilo                  

s neplatným pokusem, avšak odměna jim zcela spravila 

chuť. Ţeny skončily na 5. místě, coţ je pro ně skvělý 

výsledek,  jelikoţ to byl jejich druhý závod. 

    Třetím závodem pro nás bylo okresní kolo, konané        

v Dolní Rovni.  Zde nás nemile překvapily podmínky a 

hlavně organizovanost celého závodu. Zde jsme obsadili 

8. pozici v kategorii upravených strojů, druhé druţstvo 

muţů se umístilo, na kraj nepostupovém, 3. místě 

v poţárním sportu. V pořadové přípravě jsme byli        

na 1.místě. 

                                                                                   => 

 

 

 

 

                                                        Muţstva muţů a ţen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdh-rokytno.webgarden.cz/


   Naším nejvydařenějším závodem byl memoriál 

Bohuslava  Hrachoviny konaný ve Starých Jesenčanech. 

Odtud jsme si odvezli dvě první místa v kategoriích 

muţi a ţeny. Náleţitě jsme náš triumf oslavili a věříme, 

ţe se takhle bude dařit i nadále. 

    Další naší zkušeností byl noční závod  ve Strašově.    

Zde jsme sice skončili aţ na 8.místě,  ale naše holky to 

ve Strašově vyhrály. 

   Závody ve Slepoticích a Strašově jsou součástí Ligy 

okresu Pardubice v poţárních útocích. Jde o první 

ročník, zatím se teprve vychytávají mouchy, co se týká 

organizace. Do Ligy máme přihlášeno druţstvo A i B, 

kterému se ovšem zatím moc nedaří, dvakrát neplatný 

pokus. Áčko je na tom ale zatím docela dobře. Během 

léta nás čeká ještě několik závodů v rámci Ligy.  

   V Bukovině nad Labem proběhla tradiční okrsková 

soutěţ, kde se s naší starou mašinou ţeny umístily        

na  3. místě a muţi na 4.  

   V zatím posledním závodě v soutěţi východočeské 

ligy, které se účastní nejlepší muţstva východních Čech, 

 Kuněticích jsme se umístili na 9. místě ze 30,           

ţeny   na 5. místě z 12 muţstev.  

    V průběhu jara jsme také navštívili Podorlickou ligu, 

kde jsme sice skončili  na 11.místě v Houdkovicích a     

na 3. místě v Rájci, v průběţném pořadí jsme na 4.místě. 

Poznali jsme nové metody stavění plata, dobrý systém 

pořadatelství.  

   Do konce sezony zbývá ještě mnoho závodů. Snaţíme 

se o co nejlepší výsledky, ale občas se prostě něco 

nepovede. Proto máme pravidelné tréninky, na kterých 

se snaţíme zdokonalovat. V nejbliţší době nás  čeká : 

25.6. noční v Cholticích, 26.6. v Čeperce , 3.7. v Srchu  

a  4.7. v Rohovládové Bělé.    

   Závěrem bych rád poděkoval všem sponzorům, 

protoţe bez nich by se tento sport provozoval velmi 

těţko. Především děkujeme stavební firmě pana 

Ječmínka  za zakoupení sady dresů pro muţe. 
                                                                                                 Roman Zajíc 

 
 

 

PLACENÁ  INZERCE 

 

Kulturní komise obce Rokytno vám nabízí  

           pravidelné cvičení v naší nové budově základní školy  
 

Fitnessjóga  
                 - cvičení pro každý věk, pro ženy i muže!  
 

Cvičení pomalejšího charakteru, vhodné pro každý věk. 
Po dohodě s lektorem na základě aktuálního zdravotního 
stavu. 
 

Toto cvičení je zaměřené na protažení, uvolnění a 
zvýšení ohebnosti páteře, posílení zádového svalstva, 
protažení a posílení svalů celého těla, zvýšení kloubní 
pohyblivosti - uvolnění i protažení, práce s dechem, 
zvýšení plicní kapacity, vyrovnání svalové dysbalance, 
posílení hlubokého stabilizačního svalového systému 
(posílení pánevního dna, šíjové svalstvo, ohýbače krku 
apod.), vliv cvičení na činnost orgánů, zvýšení 
schopnosti soustředění,  relaxace,  meditace 
Začneme hodinami pro začátečníky.  
Cvičení bude v pondělí.  Cena za 1 hodinu 60 Kč.  
 

Případné dotazy -Bc. Kateřina Šteklová 
centrum MALAYA Pardubice 
M: 775 177 283 
 

Při cvičení budeme potřebovat jogamatku  (dlouhá, 
protiskluzová podložka pro cvičení jógy),  kterou si každý 
účastník zakoupí.  Cena jogamatky: 250 Kč /ks. 
(případně lze použít dlouhou tenkou karimatku).  
Prosím všechny zájemce o cvičení a jogamatky, aby se 
nezávazně nahlásili u mě co nejdříve,  nejpozději         
do 30.7.2010. 
Kateřina Komárková tel.-773 676 056 
 

Doufám, že se nás sejde dostatečné množství k  tomu, 
abychom cvičení v září zahájili. 

Při jďte si  protáhnout těla,uvidíte jak vám bude 
báječně.     Těšíme se na Vás.  

                                                                           Kateřina Komárková 

 

 

 

OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY  •  PŘITÁPĚNÍ  •  OHŘEV VODY V BAZÉNU 

                    Úspora až 70 % nákladů na ohřev teplé užitkové vody       

                    Úspora až 30 % nákladů na topení. 

ZELENÁ ÚSPORÁM – SLUNEČNÍ KOLEKTORY 

DOTACE: 
    55 000 Kč na solární systém pro ohřev teplé vody 

                   80 000 Kč na solární systém k přitápění 

NÁVRH  -  PROJEKT  -  DODÁVKA  -  MONTÁŽ  -  DOTACE  -  SERVIS 
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