
  Rokytenské 
noviny  

                                                                             

 

Vážení  spoluobčané , 
 

v dnešních novinách vás pozveme na  akce konané v Rokytně v měsíci dubnu , 

informujeme o čem jednalo zastupitelstvo a rada, o evropských volbách , několik dalších 

drobných  zpráv  a    na závěr již tradiční  příspěvek  Základní školy v Rokytně. 

 
 
 

 

 
 

 

       
 

 

Zveme  vás  na  
 

„ PPáá lleenn íí     ččaarroodděějjnniicc “ , 
 
 

které se uskuteční 
 

dne  30. dubna  2004 
 

 ve večerních hodinách  v prostoru 

odchovného zařízení „Kachňárna“ . 
 

Občerstvení  pro  děti  i  dospělé   zajišťuje  

MS Smrčiny  Rokytno. 

(Grilovaná kuřata, párky na opékání, pivo,limo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Rokytno  

pořádá 

 

1. ročník  závodu 

ROKYTENSKÁ MÍLE 

 
který se uskuteční 17.dubna 2004 

v Rokytně v prostoru „Kachňárny“ 

 

Závod  bude probíhat dle pravidel 

závodů hasičské všestrannosti. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA   

A RADY OBCE  ROKYTNO 

ZA OBDOBÍ   leden  – duben 2004 

 

Rada se sešla celkem 5 x , obecní zastupitelstvo 2 x. 

Hlavní body jednání : 
 

  
Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno     

č. 1/2004 

ze dne 11.2. 2004 

  

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání 

rady za poslední období. 
   

2,   Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 

2004. 

        Příjmy: 9.659.800,- Kč    

        Výdaje: 9.659.800,- Kč 
          

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků 

pro manţele  pana ing. Davida Kuchaře    a  paní 

Mgr. Zdeňku Kuchařovou  oba bytem Rokytno 73 ,   

a to  p.p.č. 154/29   o výměře 1019  m
2
    v obci 

a k.ú.  Rokytno za  cenu    200 Kč/ m
2
. 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000Sb.     

Vyvěšeno 27. 1.2004   ,     sejmuto 11.2.2004. ,  
 

 4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků 

pro   pana Josefa  Vymětalíka   bytem Hradec 

Králové a  paní  Renatu Zavřelovou bytem    

Litětiny 98 , a to  p.p.č. 154/27   o výměře 1369   m
2
    

v obci a k.ú.  Rokytno  za  cenu     200 Kč/  m
2
 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.  

     Vyvěšeno 26.1.2004   ,     sejmuto 11.2.2004. ,  
 

   5, Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 

pozemků pro   pana Martina Babáka  bytem 

Pardubice  a to  p.p.č. 686/27   o výměře 1131 /  m
2
     

v obci a k.ú.    Rokytno   za  cenu    200 Kč/  m
2
. 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.  

     Vyvěšeno 27.1.2004   ,    sejmuto 11.2.2004. ,  
 

6, Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků 

pro   pana Petra Krpatu bytem Pardubice  a to  p.p.č. 

154/66   o výměře 1369  /  m
2
 v obci a k.ú.    

Rokytno   za  cenu     200 Kč/  /  m
2
. 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.                

    Vyvěšeno 7.1.2004   ,        sejmuto 11.2.2004. , 
 

7, Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků 

pro   pana Dušana Švihoríka  bytem Pardubice  a to  

p.p.č. 686/29   o výměře 1137 /  m
2
 v obci a k.ú.          

Rokytno   za  cenu     200 Kč /  m
2
. 

Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.  

     Vyvěšeno 7.1.2004   ,       sejmuto 11.2.2004. , 
 

8, Obecní zastupitelstvo na základě vlastní ţádosti   

manţelů Markových ,   bytem Nové Město nad 

Metují ,  ruší Smlouvu o uzavření budoucí kupní 

smlouvy ze dne 9.7.2003  na  pozemek parc.čísla 

686/27  v obci  a k.ú.   Rokytno . 
 

  9, Obecní zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor 

– Marcela Boltíková ,    Dr.  Marie Uhlířová , Lukáš 

Hošek – k výkonu veřejnosprávních kontrol .   
 

10, Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodaření 

obce za rok 2003 

 

11, Obecní zastupitelstvo  schvaluje hospodaření 

Základní školy za rok 2003 

 

12, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  odpisový plán 

a kalkulaci oběda ZŠ     Rokytno. 
 

13, Obecní zastupitelstvo schvaluje odměny 

zastupitelstvu dle nařízení vlády    37/2003 Sb.  
 

14, Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku č.1/2004 o  stanovení příspěvku 

na pobyt  dítěte v MŠ a školní druţině . 
  

15,   Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem 

pozemků p.č.1123/112 ,  1123/151 a 73/3 pro pana 

M. Svědiroha bytem Rokytno 131 v k.ú. a obci    

Rokytno s věcným břemenem za cenu  obvyklou po 

provedení dešťové  kanalizace na těchto pozemcích.  

 Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000Sb. 

     Vyvěšeno 7.1.2004   ,        sejmuto 11.2.2004. ,  

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno        

č. 2/2004 

ze dne 7.4. 2004 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání 

rady za poslední období. 
     

2,   Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou 

změnu. 

       Příjmy: 1.802.000,- Kč Výdaje: 1.802.000,- Kč 
 

 3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje zahájení III. 

změny Územního plánu sídelního útvaru  Rokytno a 

schvaluje  (ve smyslu § 14 odst. 1 stavebního 

zákona) poţádat Magistrát města Pardubic jako 

pověřený úřad III. stupně o zpracování výše 

uvedené změny .  
 

4, Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním ţádosti 

o dotaci na první etapu tlakové kanalizace             

na Krajský úřad  Pardubice.  
 

5, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o 

volbách do Evropského   parlamentu konaných dne 

11.6. a 12.6. 2004 . 

 

O  čem se jednalo 



 

Rozpočet obce Rokytno 

na rok 2004 
 

Příjmy  jsou v následující výši  

                                    v tisících Kč: 
 

Daňové příjmy                              4 337,5 

Nedaňové příjmy                          1 108,8 

Kapitálové příjmy                            600,0  

Přijaté dotace                                    613,5 

Zapojení přebytku                         3 000,0    

CELKEM                    9 659,8 
 

Výdaje                        v   tisících   Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství         4 070,0 

Vnitřní obchod, sluţby, turismus           579,5 

Doprava, silnice                                     615,0 

Školství                                                  632,0 

Kultura,soc.péče,zájmová činnost         121,0                                 

Bydlení, územní rozvoj                      1 616,1  

Ochrana ţiv.prostř. odvoz odpadů         391,0   

Poţární ochrana                                       72,5 

Územní samospráva                           1 460,7 

Splátky půjček,                                      102,0 

CELKEM                       9 659,8 
 

 

 
 
 

I když máme v obci umístěny odpadové koše a 
kontejnery na sklo a plasty , přesto někteří z našich 
spoluobčanů nedokáží jít a odložit nepotřebné 
obaly do příslušné nádoby . Jedná se především    
o  hřiště  a autobusové zastávky. Věříme , že ti , 
kteří zapomínají na slušné chování si vezmou tuto 
připomínku k srdci a nebudou nám ani ostatním 
znepříjemňovat život .  
 

  A ještě něco k poplatku za odpad na letošní  
rok. Především pro ty kteří „ pozapomněli “ , že 
poplatek byl splatný do 31.3.2004 . Poplatky  lze  
zaplatit  jedním z těchto způsobů: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně    
    ( po ,út, čt, pá do  15.30 hod  a st do 17 hodin )                                                                                   
2. příkazem k úhradě 
3. poštovní poukázkou typu A                                     

(  hotovost  – účet ) 
 

Majitelem  účtu je  Obec Rokytno. 
Účet je  vedený u České spořitelny v Pardubicích  
Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo 

popisné  domu. 
 

V případě nezaplacení poplatku do 30.4.2004 

bude poplatek zvýšen o 50%. 

 

 

 

 

 

Administrativní přípravy I. etapy tlakové kanalizace 

byly prakticky ukončeny . Máme platné stavební 

povolení s nabytím právní moci . Je vybrán 

dodavatel stavby coţ je firma ABK Pardubice , 

která se ve výběrovém řízení umístila na prvním 

místě , a to i s cenou  ve výši 17.983.200,- Kč bez 

DPH . Nejdraţší  nabídka byla od firmy Sylak 

Chrudim ve výši 20.316.445,- Kč bez DPH . Na 

základě těchto dokumentů bylo poţádáno o dotaci 

jednak na Ministerstvo ţivotního prostředí a 

v letošním roce byla podána ţádost i na Krajský 

úřad v Pardubicích. 

  Termín zahájení vlastních prací závisí na přiznání 

dotace . Pokud bychom zahájili dříve ztrácíme 

nárok na jakoukoliv dotaci a bez ní se stavět nedá. 

  Jestliţe vše dobře dopadne a dotace bude ještě 

v letošním roce přiznána  svoláme na toto téma 

veřejnou schůzi ,  které se zúčastní  i zástupci 

dodavatelské firmy  ABK Pardubice a bude moţné 

dohodnout případné drobné změny v umístění 

šachet.   

 

 

 I.etapa tlakové kanalizace  - ČOV + část 

Rokytna a část Chvojence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

     V  sobotu 24.dubna 2004  bude v zasedací    

     místnosti   obecního  úřadu   v   Rokytně  

     „ vítání občánků“.  

    Do ţivota přivítáme tyto naše malé spoluobčany :  

  

                         Tereza Košová 

                         Valentýna Trojanová 

                         Matěj Vrbata 

                         Filip Ráţek 

                         Sára Tomášková                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obec Rokytno, tak jako mnohé jiné obce a města 

má vlastní internetové stránky.  

Najdete je na internetu pod označením  
 

www.rokytno.cz 
 

Obsah těchto stránek tvoří informace o aktuálním 

dění v obci  a v jednotlivých částech jsou tyto 

informace: 

   Obecní úřad    -    Základní škola    -       

Rokytenské noviny    -    Kontakty    -   Hasiči  - 

Sport    -    Historie obce  -    Jízdní řády  -  

Fotogalerie    -    Okolní obce   -    Vzkazy  -  

Ocenění   

 

Zvláště chceme připomenout sloţku „ocenění“  , 

kde jsou uveřejněny výsledky soutěţe Zlatý erb , 

kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR a 

Ministerstvo informatiky. Cílem soutěţe je podpořit 

modernizaci místní a regionální veřejné správy 

prostřednictvím informačních sluţeb sítě internet. 

Soutěţ je součástí kampaně  březen – měsíc 

internetu. 

Obec Rokytno se letos poprvé účastnila soutěţe a 

umístila se na druhém místě. Podrobnější informace 

najdete na internetových stránkách „Zlatý erb 2004“ 
  
    Tímto chceme zároveň poděkovat správci a 

tvůrci stránek panu Lukáši Hoškovi.    

 

 

 

 

 

Váţení občané, 
      

      ve   dnech 11.června 2004 od 14 do 22 hodin   

                     a 12.června 2004 od  8  do 14 hodin  

se uskuteční hlasování ve volbách do Evropského 

parlamentu na území České republiky. 
 

 

Místem konání voleb do Evropského parlamentu je 

    v okrsku č. 1  Rokytno 

    je volební místnost v první třídě Základní školy      

    v Rokytně pro voliče bydlící v Rokytně a Drahoši 

    v okrsku č. 2 Bohumileč 

    je volební místnost v přísálí místního hostince   

    pro voliče bydlící v Bohumilči a Zástavě 

 

Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejdéle 3 dny 

před konáním voleb. 

Dále pak volič k tomu, aby mohl hlasovat, prokáţe      

po příchodu do volební místnosti svou totoţnost a státní 

občanství platným dokladem ( občanský průkaz, pas ). 

 Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrţí volič 

od okrskové volební komise prázdnou  úřední obálku. 

Na ţádost voliče mu okrsková volební komise vydá 

hlasovací lístky (v případě, ţe je neobdrţel nebo 

poškodil ). 

 Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

   Po obdrţení úřední obálky, popřípadě hlasovacích 

lístků, se musí volič odebrat do prostoru určeného          

k úpravě hlasovacích lístků, kde nesmí být nikdo 

přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové 

volební komise. V tomto prostoru vloţí volič do úřední 

obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku můţe 

přitom  zakrouţkováním  pořadového  čísla  nejvýše      

u 2 kandidátů uvedených na témţe hlasovacím lístku 

vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné 

úpravy na hlasovacím lístku se neprovádí.  

Volič hlasuje tak, ţe vloţí úřední obálku s hlasovacím 

lístkem před okrskovou volební komisí do volební 

schránky. S voličem, který nemůţe sám upravit 

h1asovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůţe číst 

nebo psát, můţe být v prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacích lístků přítomen jiný volič a hlasovací lístek 

za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vloţit do 

úřední obálky a vhodit do volební schránky. 

Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména 

zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to , aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost. V takovém případě okrsková 

volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou 

volební schránkou..   

Pokud  volič nebude moci nebo nehodlá volit ve svém 

volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů pro 

volby do Evropského parlamentu, můţe nejpozději 27. 

května 2004 poţádat obecní úřad o vydání voličského 

průkazu, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoli 

volebním okrsku na území České republiky. 

  

Volby 

do Evropského parlamentu 



 

 

 
ZÁKLADNÍ   ŠKOLA      533 04     ROKYTNO  73   

    tel:  466 989 201      email: ZŠ_Rokytno@seznam.cz 
 

 

Střípky z naší školy 

 

Střípek z mateřské školy 
V prosinci 2003 ukončila svou dlouholetou 

práci v MŠ pí. učitelka Taťána Praţáková – odešla 

do důchodu. Na její místo nastoupila pí. učitelka 

Jana Bednářová z Borku. 

 Obecní úřad vydal novou vyhlášku o výši 

poplatků za MŠ – poplatky se zvedly ze 40,- Kč na 

100,- Kč na dítě za jeden měsíc kaţdodenní 

docházky. Dítě, které dochází 5 dnů v měsíci, platí 

50,- Kč za měsíc. Vyhláška je v platnosti od března 

2004. 

 Pro práci s dětmi byl z příspěvků od rodičů 

zakoupen materiál na výtvarnou a pracovní činnost. 

Nakoupily jsme i maňásky pro děti, coţ jim velice 

zpestřilo volné chvilky. 

 V měsíci únoru, březnu proběhlo v našem 

školském zařízení divadelní představení známých 

pohádek – poslední bude v měsíci červnu. V dubnu 

děti shlédnou také jednu pohádku a předškolní děti 

se zúčastní výtvarné soutěţe „Toulky přírodou“. 

 Jiţ od února si děti připravovaly písničky na 

Perníkového slavíka. Pí. kuchařky pro děti napekly 

voňavé perníkové slavíčky a 5. března to vypuklo – 

soutěţ. Úspěch byl veliký. Přišli se podívat i někteří 

rodiče. Děti si za odměnu odnesly perníkového 

slavíka a diplom. 

 Na 15. března jsme připravily pro děti 

maškarní karneval. Kaţdé dítě si v MŠ vyrobilo 

svoji masku na obličej. Ustrojení si děli přinesly dle 

moţností. I tento den se nám vydařil. Děti ustrojené 

v masce se byly pochlubit ve ŠJ, ZŠ i na OÚ. 

 A protoţe je duben, chystáme se na 

Velikonoce. Malujeme vajíčka, vystřihujeme 

kuřátka, slepičky, králíčky a hlavně připravujeme 

všechno potřebné na hravé odpoledne pro rodiče a 

děti. Přišlo 9 rodičů, aby si se svým dítětem pohráli, 

tvořili, malovali. 

 V květnu nás čeká s dětmi vystoupení pro 

maminky k svátku, školní výlet (pěší túra do 

Drahoše k Hadašovým, podívat se na zvířátka). A je 

tu červen – sportovní odpoledne s rodiči, rozloučení 

s předškoláky a hurá na prázdniny! 

 

Pí. učitelky Hana Holubová   

Jana Bednářová  

             

Pozvánka pro maminky a jejich děti, 

které ještě nenavštěvují mateřskou školu 
 

Vyuţijte příleţitosti a navštivte společně se svými 

dětmi divadelní představení, která se uskuteční 

v našem školském zařízení v těchto termínech: 

22. 4. od 10:30 hod. – pohádka Budulínek 

15. 6. od 10:30 hod. – O perníkové chaloupce 

 

Areál školní zahrady je pro Vás a Vaše děti 

přístupný v pracovní dny v době provozu školského 

zařízení, tj. v pondělí aţ pátek od 8:00 do 16:00 

hod. Za bezpečnost dětí ručí rodiče. 

 

Jestliţe budete chtít, aby Vaše dítě bylo přijato do 

MŠ od září či v průběhu školního roku 2004-2005, 

nezapomeňte si vyzvednout přihlášku a vyplněnou 

ji vrátit nejdéle do konce června 2004 ředitelce 

školy. Je to nutné, neboť na začátku školního roku 

zpracováváme výkazy o počtu dětí a na základě 

výkazů jsou nám přidělovány finanční prostředky. 

Jestliţe nemáme dítě zapsané od září (třeba i 

s pozdějším nástupem), nedostaneme na něho ţádné 

finanční prostředky. 

 

 

Střípek ze základní školy 

 
V měsíci březnu proběhla v našem školském 

zařízení kontrola České školní inspekce. Dvě pí. 

inspektorky sledovaly úroveň výchovně 

vzdělávacího procesu a tři kontroloři se zaměřili na 

oblast bezpečnosti práce a poţární ochrany, na 

oblast ekonomickou a personální. Písemné 

zpracování výsledku kontroly jsme zatím 

neobdrţeli. V příštích Rokytenských novinách 

zveřejníme zhodnocení výchovně vzdělávací práce 

na naší škole. Na poţádání umoţníme zájemcům 

seznámit se celou inspekční zprávou. 

Nyní se těšíme na návštěvu z Anglie –  

odborníka na elementární vzdělávání, který na naší 

školu přijede v doprovodu PhDr. Vladimíra 

Václavíka, profesora Univerzity Hradec Králové. 



Ţáci budou mít moţnost vyzkoušet si slovní zásobu 

a konverzační schopnosti v anglickém jazyku. 

 

 V průběhu posledních třech měsíců se ţáci 

snaţili o aktivní zmocňování se učiva nejen 

prostřednictvím práce s textem, vyhledáváním a 

zpracováváním různých informací, ale i netradiční 

formou výuky s výjezdy do Pardubic do 

ekologického centra nebo do Východočeského 

muzea. Ţáci se tak dozvídali zajímavosti o 

bylinkách, o pravěku, o počasí, o papíru, o 

Velikonocích, o odpadech, o včelím království, o 

přírodních materiálech, o těţbě nerostných surovin 

a ţivotním prostředí. Touto cestou bychom chtěli 

velmi poděkovat Obecnímu úřadu a všem rodičům , 

kteří se podíleli na zajištění dopravy ţáků. 

 
Je pondělí 5. 4. 2004. Jedeme na Paletu. Celou cestu 

jsem se těšil. Jeli jsme s paní Hruškovou. Jela jako drak, 

ale bezpečně. Druhou skupinu vezl pan starosta. 

Konečně jsme dorazili na místo. V domečku to vonělo po 

svíčkách. Přivítal nás vedoucí Ondra. Sedli jsme si do 

kruhu a začali se představovat. Popovídali jsme si o 

počasí a zahráli si na něj. Byla to legrace. Pak jsme 

hráli na turbulence. Běhali jsme po koberečcích. Když 

jsme vběhli na tmavý kobereček, tak jsme se zvedli na 

špičky. Na světlejším koberečku jsme šli trochu 

pokrčeně. Když jsme stoupli na nejsvětlejší, chodili jsme 

po bobku. Turbulence byly mezi nejsvětlejším a 

nejtmavším. Potom jsme dostali mapu zahrady. Vyrobili 

jsme si měřič větru. Na tvrdý papír jsme udělali zářez a 

do něho jsme zastrčili kus vlny. Od zářezu jsme si 

s Martinem udělali čáry od 0 do 4 a šli jsme zkoumat 

vítr. U psů jsem měl 3 a zbytek jsme měli 1 a 2. Nakonec 

jsme se naučili předpovídat počasí. Do misky s vodou 

jsme opatrně dali kostku cukru. Když se bublinky 

rozprsknou do stran, tak je hezky. Když jdou nahoru, 

bude šeredně. A bylo. 

Ondřej Ditrt, 3. ročník 

Radim Bednář, 3. ročník 

Martin Zelinka, 2. ročník 

 

Cesta do pravěku 

Když jsme se učili o pravěku , paní učitelka nám řekla, 

že pojedeme do ekocentra Paleta, abychom si vyzkoušeli 

práci archeologů. Když jsme dojeli na místo , sedli jsme 

si na koberečky a povídali si. Pán, který se nám 

představil jako Ondra, nám půjčil maketu lebky. Pak 

jsme v představách letěli „kadibudkou“ do různého času 

– do pravěku, éry Egypta nebo snad do doby rytířů. 

Potom jsme šli ven , Ondra nám dal štětečky, lžíce, 

vrtáky , pinzety, tužky, obálky, lupy a řekl abychom našli 

v zemi nějaké věci , které jsou staré. Našli jsme rezavé 

hřebíky, asfalt, kosti, kameny a kus slitého kovu. 

Všechny nálezy jsme zařadili podle stáří. Ondra nám 

ukázal, jak vznikla Země na maketě hada. A jsme měli 

málo času, honem jsme pospíchali na autobus. 

           Martina Hlavatá, 4.ročník  
 

 

 

 

 

Překvapilo nás vyhodnocení výtvarné 

soutěže, pořádané DDM v Pardubicích, nazvané 

„Pod pláštěm zimy“. 

Ve II. kategorii ZŠ – žáků 1. až 3. ročníků 

získali: 

1. místo: Johana Hadašová a Martin Zelinka 

2. místo: Milan Čáslavský a Barbora Hlásná 

3. místo: Tomáš Půlpán 

V III. kategorii – žáků 4. a 5. ročníků získala: 

1. místo: Michaela Nikolajevová 

2. místo: Silvie Kloučková 

 

 

Ţáci byli odměněni diplomem a věcnými cenami 

v podobě výtvarného materiálu. 

 Na naší škole jsme jako kaţdý rok 

organizovali pěveckou soutěž Perníkový slavík. 

Po absolvování třídních kol se probojovali zástupci 

z jednotlivých tříd do školního kola. V něm se 

prezentovali i nejlepší recitátoři poezie. Výkony 

ţáků byly odměněny voňavými perníčky, diplomy a 

drobnými věcnými odměnami. Litujeme, ţe se 

nejsympatičtější recitátoři z důvodu nemoci 

nemohli zúčastnit regionálního kola v Pardubicích. 

Tak snad někdy příště. 

 Přehlídku pěveckých a recitátorských talentů 

sledovali reportéři rekrutovaní z řad čtvrťáků a 

páťáků. Na připravené otázky jim odpovídali 

zúčastnění celé akce, jak diváci tak soutěţící. Naši 

reportéři odpovědi zaznamenávali a pak je 

vyhodnotili. Došli k těmto zajímavým zjištěním: 

- nejsympatičtějším účastníkem byl Prokop Šindlar 

- diváci upřednostnili hudební soutěţ před recitační 

- své sympatie k moderní hudbě vyjádřilo nejvíce 

diváků z řad devítiletých 

- ambici vyhrát Perníkového slavíka z řad chlapců 

by měl 1 desetiletý, 7 devítiletých, 3 osmiletí a 5 

sedmiletých 

- u dívek stejnou ambici by měly 2 desetileté, 3 

devítileté, 1 osmiletá a 2 sedmileté 

 

 

Jiţ tradičně se ţáci 4. a 5. ročníků zúčastnili 

mezinárodní matematické soutěţe Klokánek. 

V soutěţi musí ţáci prezentovat nejen matematické 

dovednosti, ale i správně zvolit taktiku. Nejvíce 

bodů se podařilo získat Martině Hlavaté ze 4. 

ročníku, o 2 body méně dosáhl Lukáš Pošta z 5. 

ročníku a se ztrátou 4 bodů na první pozici obsadil 

3. místo Dominik Rybišar z 5. ročníku. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Káťa Prášková 

 

 

Střípek ze školní družiny 
Školní druţina ţila masopustem. Jak, o tom svědčí 

výpověď Barunky Hlásné a Elišky Zajícové. 

 
Na masopust jsme si každý udělali svou masku. 

Dělali jsme masky z pletiva, novin a temperových barev. 

Někdo měl masku malou, a tak ji měl brzy hotovou. 

Krýša Hruška měl masku velkou, a tak si ji dodělával na 

poslední chvíli.  

Na masopustu se hodně tančilo, ale i zpívalo. 

Byly tam veselé scénky. Přišly i paní kuchařky, byla tam 

i moje a Johančina mamka. V mateřské škole nám 

čertice Berta (náš vůdce – paní vychovatelka 

Reinberková) pustila hudbu, takže nic nescházelo. 

Tančili jsme s malými dětmi. Paní ředitelka nás natáčela 

a tančila také. Všichni měli pěkné masky. Já jsem byla 

jarní víla Amálka, měla jsem i závoj. Masopust byl 

prostě skvělý. 

 

Z družinového deníčku: 

Petra Vrbatová – „Já, Eliška a Markétka jsme hráli 

pohádku o čarodějnicích. Děti křičí: Ještě, ještě! A 

tak jsme zahráli znovu. A pak jsme pustili kazetu a 

tancovali a tancovali…“ 

 

Zuzka Bízková – „Měla jsem se dobře. Byla jsem 

za princeznu. Měla jsem na sobě šaty dlouhé až na 

zem. Byly oranžové s bílýma kytičkama. Na hlavě 

zlatou korunku s červenými hvězdami.“ 

 

Marko Čermák – „Filip Rolc byl za kostru a Adam 

za Ohniváčka. Naše čarodějka – Markétka a Eliška 

a víla Petra zahrály představení o polepšené víle.“ 

 

Danda Řehák – „Na karnevalu to bylo výborné. 

Bylo to jako na horách.“ 

 

6. dubna proţili ţáci ve školní druţině jiné 

dobrodruţství.     Přijel     za      nimi         pracovník  

z ekologického centra PALETA. Netrvalo dlouho a 

ţáci se radovali z vlastnoručně vytvořeného papíru 

provoněného různými exotickými vůněmi.  

 

Zkrátka: „Družina je fajn. Chodím do ní po 

vyučovacích hodinách. Je v ní legrace. Paní 

vychovatelka je moc hodná a vymýšlí pro nás spoustu 

her a vede nás do nových dobrodružství. Družina je 

dobrá a hezká.“ 

Mája Ditrtová 

 

 

 Stále se snaţíme, aby prostředí, které děti 

obklopuje, bylo nejen funkční, podnětné, ale i 

estetické. Všichni jsme se radovali z krásných 

nových ubrusů, které rozsvítily školní jídelnu ţáků 

základní školy i prostory tříd mateřské školy. 

Děkujeme pí. Boltíkové, která pošila molitanové 

ţíněnky a sedací soupravu s polštářky veselou 

dekorativní tkaninou. Dětem v mateřské škole jsme 

zakoupili sadu názorných didaktických pomůcek, 

které budou děti vyuţívat v průběhu celého 

školního roku.  

V celém školním zařízení jsme obohatili  

pedagogickou knihovnu o odbornou a populárně 

naučnou literaturu, zaměřenou na problémy dětí, 

poruchy učení, na rozvoj logického myšlení, na 

cvičení a hry pro globální výchovu, na cvičení pro 

rozvoj psychomotoriky, sociálně psychologické, 

motorické a kreativní hry. Tato literatura je velmi 

zajímavá a podnětná i pro kaţdodenní výchovu 

realizovanou v rodině. Jestliţe rodiče projeví zájem, 

mohou se s touto literaturou seznámit, popř. si ji 

zapůjčit domů. 

 

V úterý 2. března jsme na naší škole přivítali 

pana Lubomíra Sklenku, který si pro zájemce 

z řad veřejnosti připravil povídání s diapozitivy   

o Tibetu a běţném ţivotě Tibeťanů a hlavně o 

věcech, které nenajdete v knihách o Tibetu. Měli 

jsme moţnost proţít příjemný a velmi zajímavý 

podvečer. Tímto děkujeme organizátoru celé akce – 

panu Hruškovi. 
 

Děti dětem 
 

ČÁPI 
 

Čápi letí nad lesem 

kam je s větrem donesem. 

Za kopce a za hory 

kde se to moc drmolí. 

Sluníčko hřeje a kaţdý se směje. 

Jaro je krásná věc. 
 



Ondřej Ditrt, 3. ročník 

 

JARO 
 

Začalo jaro! Uţ je tady! 

Těšíme se na něj všady. 

Kočičky uţ zase zpívají písničky, 

těší se jak budou loviti myšičky. 

 

Pejsci zas štěkají na pozdrav, 

aby byl na jaře kaţdý zdráv. 

 

A naše slepice? 

Ta je hlučná nejvíce. 

Kaţdou chvíli prý ţe umře! 

Asi bude míti kuře. 

 

Sněţenka malinká 

otevře očinka. 

Vidí svět krásný. 

A jak je jasný! 

 

Sluníčko je jenom rádo 

jak jaro všechny uvítalo. 

Barbora Hlásná, 3. ročník 

 

Děti rodičům 
 

Blíţí se nám Den matek. Jako dárek všem 

matkám zveřejňujeme práci Filipa Kloučka z 2. 

ročníku, ve které nám představuje svoji maminku. 

 

 
Já si vybírám maminku. 

Mamka má vlasy jako seno. Má modrou barvu očí. 

Výška střední velikost. Dobře vaří. Má hladkou pokožku. 

Někdy se sakramentsky umí rozzlobit. Má šikovné ruce, 

umí dobře pracovat na počítači. Umí péct dorty. Líbí se 

mi na mamce její úsměv a že voní jako keře květin. Vím, 

že se na mě ráda kouká, když spím. Mám ji rád z celého 

srdce. Když mě popadne, připadám si jako v nebi. Když 

jsem ve škole, mluví na mě a já ji slyším. 

Filip Klouček, 2. ročník 
 

Ţáci 2. a 3. ročníku si mohli vybrat, kterého 

z rodičů budou popisovat a charakterizovat. Filip si 

rodiče rozpočítal a vyšla mu maminka. Jiní ţáci 

cíleně věnovali svou práci jednomu z rodičů. 

Zajímavé je, ţe maminky vyhrály pouze o jeden 

hlas. Proto zveřejňujeme i práci věnovanou 

tatínkovi. 

 

 
 

 

 

MŮJ TATÍNEK 
Můj tatínek má vlnité kůrové vlasy. Tatínek má pracovité 

ruce. Umí hrát hry a je šikovný. Vyrobil nám schránku 

ze dřeva. Má kaštanové oči. Když mě chová, tak se 

v jeho náručí cítím jako kočička na sluníčku. Naučil mě 

plést pomlázku. Umí péct dobrý chléb. Je mi s ním 

dobře. Je mu 33 roků, výška 1 m a 98 cm. 

Kryštof Hruška, 2. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 Dominika Piskačová 

 

 

Váţení spoluobčané, 

Přejeme Vám, abyste měli radost z kaţdého 

vzešlého semínka a rozkvetlé kytičky, abyste si 

uţívali ranního zpěvu ptáků, aby Vás jaro obdařilo 

svou blahodárnou sílou. Všem, zejména těm 

mladým, hodně lásky a příjemných chvil při jarních 

toulkách přírodou. 

 

Olga Brousilová 
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