
  ROKYTENSKÉ 

NOVINY  
 

ZÁŘÍ 2004  

 

Váţení  spoluobčané , 
 

v dnešních novinách vás pozveme na  volby do zastupitelstva Pardubického kraje , 

informujeme o čem jednalo zastupitelstvo a rada , několik dalších drobných  zpráv  a      

na závěr jiţ tradiční  příspěvek  Základní školy v Rokytně. 

 
 
 

 

 
 

 

   
 
 
 
Váţení občané, 
      

      ve   dnech 5. listopadu 2004 od 14 do 22 hodin   

                     a 6. listopadu 2004 od  8  do 14 hodin  
 

se uskuteční hlasování ve volbách 

do zastupitelstva Pardubického kraje 2004. 
 

 

Místem konání voleb  

    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 . 

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

   Po obdrţení úřední obálky, popřípadě hlasovacích 

lístků, se musí volič odebrat do prostoru určeného           

k úpravě hlasovacích lístků.   V tomto prostoru vloţí 

volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek.  

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..  

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 Obecní knihovna  v Rokytně se připomíná,  

ţe  půjčuje  kaţdé  úterý  od 15 do 18 hodin. 

       Z  časopisů  si  můţete vypůjčit:     

 

  100+1 ,  Mladý svět , Zahrádkář , Praktická ţena. 

      Kniţní fond  je   také   kaţdoročně  doplňován  

  o  nové tituly. 

 

    Těšíme se na Vaší návštěvu. Přijďte si vybrat. 

           Krásný zbytek podzimu a krásné čtení.  

 

                                                                        Olga Trojanová 

 

Volby do zastupitelstva 

Pardubického kraje 



 

 

 

 

 

  Váţení , 

 

 v předchozích novinách jsme Vás informovali  

o postupu příprav na výstavbu I. etapy tlakové 

kanalizace . Velice stručně zopakujeme 

připravenost. Tak  tedy ,  máme platné stavební 

povolení , je vybrán dodavatel stavby coţ je 

firma ABK Pardubice . Byla podána ţádost o 

dotaci na Krajský úřad v Pardubicích . 

 

    Dnes můţeme s potěšením konstatovat , ţe 

25.6.2004 byla Krajským zastupitelstvem 

přiznána dotace  ve výši 4.700.000,- Kč . 

Podmínkou je tuto částku v  letošním roce 

proinvestovat . Smlouva s Krajským úřadem 

byla podepsána 29.6.2004 . Následně jsme , jako 

Svazek obcí podepsali dodavatelskou smlouvu 

s vybranou firmou , coţ je ABK Pardubice . 

Poté došlo k předání staveniště a zahájení 

vlastních prací na čistírně odpadních vod .   

  

    Objem prací 4,7 mil. představuje : 

vybetonování bazénu ČOV tak, aby bylo moţno 

v příštím roce osadit technologii čištění , 

přípojky vody, el. energie, přivaděč do 

Chvojence a část rozvodů v Rokytně(prostor 

v okolí bytovek ).   

 

   S vlastním osazováním čerpacích šachet a 

připojováním domácností počítáme v příštím 

roce . Proto , kdo bude chtít drobné úpravy 

v umístění šachet  , bude toto moţné po 

předchozím projednání na Obecním úřadě. 

  

 

 
 
 
V sobotu 25.září 2004 se uskuteční sběr 

železného šrotu v Rokytně. 
 

Sraz členů SDH je před hasičskou 
zbrojnicí v 8 hodin. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Znovu připomínáme  
 

      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 

jeho  okolí , autobusové zastávky ale  i 

okolí  silnic. 

 

   Věříme , že ti , kteří zapomínají 

na slušné chování si vezmou tuto 

připomínku k srdci a nebudou nám ani 

ostatním znepříjemňovat život. 
 
 
 
 
 
Placená inzerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA   

A RADY OBCE  ROKYTNO 
ZA OBDOBÍ   červen   – zář í 2004 

 
 
Rada se sešla 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 14.7., 11.8., 1.9.,  

obecní zastupitelstvo 16.6., 15.9. 
 

Hlavní body z jednání Rady obce : 
 

 Podílení se obce na zřizování bezdrátového 

internetu 

 Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření 

Svazku obcí Loučná za rok 2003 

 Projednání  návrhu III. změn územního plánu 

 Přijetí ţádosti o koupi stavebních parcel od Petra 

Svobody a manţelů Netíkových 

 Přijetí ţádosti o koupi obecního pozemku         

od manţelů Hlavatých a manţelů Kamenických 

 Projednání nabídky Sluţeb města Pardubic 

      na svoz TKO z  obcí Drahoš a Zástava 

 Projednání výjimky v lokalitě A2 ohledně stavby 

obsluţné komunikace s dešťovou kanalizací 

 Rozhodnutí o výstavbě na louce před 

Kosinovými 

 Rozhodnutí o nákupu vozidla MULTIKAR        

a příslušenství 

 Podpora dětských dnů v Bohumilči , Rokytně     

a Drahoši 

 Přijetí informací o dotacích a stavbě ČOV        

od „ Svazku obcí Rokytno – Chvojenec“ 

 Projednání a schválení inspekční zprávy z naší 

ZŠ a MŠ 

 Přijetí ţádosti a schválení dotace pro sportovní 

oddíl ČEMUS ROKYTNO v částce 10.000,- Kč 

ve zúčtovatelných poloţkách 

 Schválení opravy prodejny v Bohumilči  

 Rozhodnutí o zaslání výzvy majitelům bytových 

domů č.p. 143 a 147 ohledně odstranění černých 

staveb na obecních pozemcích 

 Posouzení vlivu na ţivotní prostředí stavbou     

rychlostní komunikace R – 35 na základě 

dokumentace Ministerstva ŢP. Následně rada 

pověřuje starostu Kubizňáka a MUDr. 

Hadašovou se sepsáním nesouhlasného dopisu, 

který je následně předloţen ke schválení OZ      

a odeslán na Ministerstvo ŢP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 4/2004 

ze dne 15.9. 2004 
  

 
   
1. Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady          

za poslední období. 
 

2. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu. 
         Příjmy: 2.303.400,- Kč       Výdaje: 2.303.400,- Kč 

 

3. Obecní zastupitelstvo  schvaluje „Zadání III. změn 
územního plánu sídelního útvaru  Rokytno“ . 

 

4. Obecní zastupitelstvo  schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
č.29/2004/I s městem Pardubice na výkon přenesené 
působnosti na úseku péče o těžce zdravotně postižené 
občany – rozhodování o příspěvku na individuální dopravu. 

 

5. Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro   
manželé  pana   Jiřího Netíka   a  paní Olgu Netíkovou   ,  
a to  p.p.č. 686/33   o výměře  124 m2    v obci a k.ú.  
Rokytno   za  cenu     200 Kč/m2. 

        Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném  
        znění. Vyvěšeno 31.8.2004   ,         Sejmuto 15.9.2004.   
 

6. Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro 
manželé  pana Jiřího Kamenického a  paní Marcelu 
Kamenickou  ,  a to  p.p.č. 127/36 , 127/37 a st. parcelu 
52/2    v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu 35 Kč/m2. 

       Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném   
       znění. Vyvěšeno 31.8.2004   ,         Sejmuto 15.9.2004. ,  
 

7. Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro  
manželé pana Martina Hlavatého   a paní Jitku Hlavatou  ,   
a to  p.p.č. 1123/127 , 1123/128 , 1123/129 , 1123/130      
v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu 35 Kč/m2. 

        Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném   
        znění.  Vyvěšeno 31.8.2004   ,         Sejmuto 15.9.2004. ,  
 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje obsah a odeslání dopisu 
na MŽP. Vyjádření  k dokumentaci  o hodnocení vlivu na 
životní prostředí rychlostní komunikace R – 35 . 

 

9. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce k dalšímu  
jednání  při  nákupu  pozemků  parcelních  čísel  265/1 , 
265/5 , 265/6 , 265/7 a 265/8 v k.ú. Rokytno . 

 

 

 

 

 

 

 

O  čem se jednalo 



 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 3/2004 

ze dne 16.6. 2004 
 

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

2)  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu. 
         Příjmy: 7.800,- Kč       Výdaje: 7.800,- Kč 
 

3) Obecní zastupitelstvo  schvaluje „Zadání III. změn        
        územního   plánu sídelního útvaru  Rokytno“ . 
 

 

4)  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků  
         pro   pana ing.  Pavla Linharta       a to  p.p.č. 686/31  
         o       výměře 1255 m2    v obci  a k.ú.  Rokytno   
         za  cenu    200 Kč/m2. 
           Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.    

           v platném znění. Vyvěšeno 10.5.2004   ,   Sejmuto 15.6.2004. 
  

5)  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků  
         pro   pana Petra Krpatu  a  paní  Štěpánku Krpatovou 
         a   to  p.p.č. 686/29   o výměře  1139 m2    v obci a  
          k.ú.   Rokytno   za  cenu     200 Kč/m2. 
            Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.    

            v platném znění. Vyvěšeno 10.5.2004   ,   Sejmuto 15.6.2004.   
         Zastupitelstvo bere na vědomí vzdání se pozemku           
         154/66 v k.ú. Rokytno. 
 

6) Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro   
pana Richarda Urbana     a  paní   Martinu Urbanovou   a 
to  p.p.č. 686/30   o výměře 1150  m2    v obci a k.ú.  
Rokytno   za  cenu     200 Kč/m2. 

        Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.    

        v platném znění. Vyvěšeno 10.5.2004   ,   Sejmuto 15.6.2004. ,  
 

7) Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro   
pana Dušana Švihoríka  ,  a to  p.p.č. 686/34   o výměře 
916  m2    v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu     200 Kč/m2. 

        Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.    

        v platném znění. Vyvěšeno 10.5.2004   ,   Sejmuto 15.6.2004. ,   
       Zastupitelstvo bere na vědomí vzdání se pozemku 686/29            
       v k.ú. Rokytno. 
 

8)  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro     
        pana Štěpána Hlavu   a to  p.p.č. 686/35 o výměře 914 m2        
        v obci a k.ú.  Rokytno    za  cenu     200 Kč/m2. 
        Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném     
         znění. Vyvěšeno 31.5.2004   ,         Sejmuto 16.6.2004. ,  
 

9) Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro   
pana Josefa Novotného a  paní Zuzanu Novotnou    ,  a to  
p.p.č. 686/36   o výměře 910  m2    v obci a k.ú.  Rokytno   
za  cenu     200 Kč/m2. 

        Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném    

         znění. Vyvěšeno 10.5.2004   ,         Sejmuto 15.6.2004. ,  
 

10)  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků 
        pro   pana Jaroslava Láta     a  paní Jiřinu Látovou    
       a to  p.p.č. 686/37   o výměře 900  m2    v obci a k.ú.     
       Rokytno    za  cenu     200 Kč/m2. 
        Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném    
         znění. Vyvěšeno 10.5.2004   ,         Sejmuto 15.6.2004. , 
 

11)  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro     
         paní Růţenu Skutilovou ,   a to  p.p.č. 686/38   o výměře    
        849  m2    v obci a k.ú.  Rokytno     za  cenu     200 Kč/m2. 
          Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném   
          znění. Vyvěšeno 10.5.2004   ,         Sejmuto 15.6.2004. , 
 

12) Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro   
pana Richarda Roubala ,    a to  p.p.č. 686/39   o výměře  
849 m2    v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu     200 Kč/m2. 

        Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném  
        znění. Vyvěšeno 10.5.2004   ,         Sejmuto 15.6.2004. , 

 

13) Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro   
pana Libora Nimrichtra ,   a to  p.p.č. 686/40  o výměře   
739 m2    v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu     200 Kč/m2. 

        Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném     
        znění. Vyvěšeno 20.5.2004   ,         Sejmuto 15.6.2004. , 

 

14) Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro   
pana Jana Rečla,  a to  p.p.č. 686/41   o výměře 740  m2    
v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu     200 Kč/m2. 

         Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném    
         znění. Vyvěšeno 21.5.2004   ,         Sejmuto 15.6.2004. , 

 

15) Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro   
pana Bc. Zdeňka Vařeku   a  paní Bc. Kamilu Balou   

        a to  p.p.č. 686/42   o výměře 739 m2 v obci a k.ú.    
        Rokytno          za cenu 200 Kč/m2. 
         Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném    
         znění. Vyvěšeno 10.5.2004   ,         Sejmuto 15.6.2004. , 
 

16) Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro  pana 
Lukáše Pohla   a  paní Ivu Pohlovou  a to  p.p.č. 686/43  

        o výměře 755  m2    v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu       
        200 Kč/m2. 
         Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném   
         znění. Vyvěšeno 11.5.2004   ,         Sejmuto 15.6.2004. , 
 

17) Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro   
pana Petra Svobodu    a to  p.p.č. 686/44   o výměře 755   
m2    v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu     200 Kč/m2. 

        Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném    
        znění. Vyvěšeno 10.5.2004   ,         Sejmuto 15.6.2004. , 
 

18) Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro   
pana Petera Štumbauera ,   a to  p.p.č. 154/66   o výměře 
1369  m2   v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu     200 Kč/m2. 

         Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném  
         znění. Vyvěšeno 25.5.2004   ,         Sejmuto 15.6.2004. , 
 

19) Obecní zastupitelstvo  schvaluje navýšení limitu pokladny   
        na částku   20.000,- Kč . 
 

20) Obecní zastupitelstvo souhlasí s dělením pozemku p.č 
864/6 a to tak , ţe  vznikne  5  samostatných parcel o 
výměrách  cca 700 aţ 800 m2  

 

21)  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
        a, Zprávu č. 55 o výsledcích přezkoumání hospodaření za                 
            rok 2003 
        b, Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok   
           2003 Svazku obcí  Rokytno – Chvojenec 
        c, Zprávu Finančního úřadu v Pardubicích z kontroly   
           dodrţování podmínek  státní finanční podpory    
           hypotečního     úvěrování bytové výstavby 
        d, Zprávu Finančního úřadu v Pardubicích z kontroly ,   
           která   ověřuje zda  nenastaly podmínky pro stanovení   
           odvodů za    porušení rozpočtové kázně  při vyplácení   
            dotací na veřejně   prospěšné práce . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vážení a milí 

  Dne 8. září  se uskutečnil zájezd  

do okolí Oloumouce. 

Začali jsme prohlídkou zámku       

v Náměšti na Hané. Pozoruhodné 

interiéry doplňovala expozice 

kočárů. Nabízelo se srovnání 

dopravy tehdejších významných 

představitelů a církevních 

hodnostářů s dnešními dopravními 

prostředky. Obojí má své kouzlo i 

šarm. Ani poloha zámečku uprostřed 

zeleně staletých lip nebyla bez 

architektonického půvabu. 

    Poté jsme se přemístili          

do zahradního a relaxačního 

parkového areálu Horizont, kde v 

restauraci Semiramis byl připraven 

oběd. V areálu bylo i velké nákupní 

středisko okrasných rostlin, kde si 

milovníci zahrádkaření přišli na 

své. Pečlivě udržovaný sortiment 

květin do bytů i ostatní okrasné 

zeleně byl pozoruhodný a všemi 

způsoby lákal k nákupu. Značná část 

nás neodolala a přivezla sobě i 

blízkým květinový dárek.  

   Odpolední program pokračoval 

prohlídkou Mladečských jeskyní. 

Velice zajímavé dílo přírody 

dávných věků, kde působením vody   

v dolomitických vápencích vznikl 

jeskynní komplex chodeb, komínů a 

jiných bizardních útvarů nevšední 

krásy.Dlužno dodat že celý komplex 

je velice dobře udržován. 

  Poslední zastávkou byla prodejna 

v Lošticích. Tady v místě tradiční 

výroby olomouckých tvarůžků ,byl   

k dostání sortiment z vedlejší 

výrobny sýrů. 

   Smyslem celého zájezdu bylo 

ukázat, že i u nás doma je bezpočet 

zajímavých míst, stejně krásných, 

bohatých, navíc na dosah ruky. 

 

 

  

 

Doufám, že nešlo o poslední akci 

Svazu důchodců sloužící k poznávání 

a setkávání se nás dříve 

narozených. 

   Tím bych rád pozval mezi nás ty, 

co stojí opodál - vždyť hrajeme 

poslední třetinu - a člověk starší 

by neměl zůstávat sám, osamělý. 

                               

                                                                    František Zajíc 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 V červenci 2004 zahájil činnost oddíl 

malé kopané pod názvem ČEMUS Rokytno. 

  Činnost byla zahájena na tradičním turnaji v malé 

kopané v Nekoři. Jiţ dříve jsme se tohoto turnaje, 

který má 30-ti letou tradici zúčastňovali, ale naše 

nejlepší umístění bylo 4. místo v roce 1989.   

Tentokrát se nám podařilo zvítězit i kdyţ utkání byla 

vyrovnaná a ve finále  jsme uspěli aţ v penaltovém 

rozstřelu v 15. sérii pokutových kopů.  

     Náš oddíl vznikl díky  pochopení zástupců  OU a  

za tuto pomoc je třeba poděkovat a snaţit se o co 

nejlepší reprezentaci obce. 

           ČEMUS Rokytno se účastní soutěţe v rámci 

PAMAKO ( Pardubická malá kopaná )    a     bojuje 

ve III. lize.         Podzimní utkání se hrají  na hřišti 

v Draţkovicích   formou   dvojzápasů   jedenkrát    

za 14 dní.   Zatím byly odehrány 2 zápasy 

s výsledky    0 : 5  a 3 : 0.     Další utkání se konají 

2.10.  v 8  a  v 11 hodin  v  Draţkovicích.  

 
                                            Za oddíl MK   Izák Roman st. 



 

 

 

 

 

 

   Rok 2004 byl pro všechny hasiče v ČR 

nejvýznamnější. V roce 1864 byl ve Velvarech 

zaloţen první dobrovolný hasičský sbor. SDH 

Rokytno si toto 140 výročí připomnělo na červnové 

valné hromadě. Při této příleţitosti byli někteří 

členové odměněni medailemi či čestnými uznáními. 

Věrnostní medaile za 10 – 40 let u sboru převzal: 

Novák Josef, Vrbata Jan ml.,  Staněk Jiří, Formánek 

Jiří a Kosina Josef. Čestné uznání SDH obdrţel 

Lukáš Hošek a Jana Richterová, čestné uznání 

okresního sdruţení hasičů   dostal Miroslav Gõtzl. 

Ústřední výkonný výbor sdruţení hasičů udělil 

čestné uznání br. Jiřímu Trnkovi st. Bratr Zdeněk 

Mareš převzal medaili za zásluhy, medaili za 

příkladnou práci starosta SDH předal  br. 

Hofmanovi a Nikolajevovi.  Nejvyšší ocenění – titul 

„zaslouţilý hasič“ byl v Přibyslavi předán bratru 

Jindřichu Čapkovi. Pamětní medaili převzal br. 

Kubizňák Josef, pan Soukal Ladislav a br. Souček 

Václav.   

 

CELOROČNÍ ZPRÁVA  

                                      Kroužku mladých hasičů 

 

Dne 1.9.2003 začala pro mladé hasiče nová sezóna . 

Doufáme, ţe budeme alespoň stejně úspěšní jako 

v té minulé nebo ještě lepší. 

A jakých úspěchů jsme v loňském ročníku dosáhli ? 

      První  závody  proběhly  tradičně  v     Čeperce  

Memoriálem  K .Oppy. Obsadili jsme 9. a 12. místo.   

Na podzim se ještě uskutečnil závod všestrannosti , 

kterého se zúčastnila dvě muţstva starších a jedno 

muţstvo mladších ţáků . V soutěţi, konané 

v Choltickém zámeckém parku , doběhli starší na 

15. a  19.  místě  , mladší na místě třetím.  Přes zimu 

se připravujeme na jaro, chodí se sáňkovat, děti 

získávají odznaky – např. preventista, strojník či 

kronikář.  Na konci března jsme vyrazili do 

tělocvičny v Rohovládové Bělé. 17. a 23. místo to 

jsou   umístění druţstev starších ţáků. Mladší 

v „boji o kuţelky“ obsadili 7. místo.   

„ Rokytenská míle “ je název závodu v hasičské 

všestrannosti , který se uskutečnil  u Rokytenského 

rybníka.  Závodilo se 17.dubna  a v domácím 

prostředí děti vybojovaly 4., 6.  a 10. místo.  

 Další týden jsme jeli do Lipoltic. Celá soutěţ se 

skládala ze 3 disciplín – štafety 4 x 60 m , štafety 

dvojic a poţárního útoku. Mladší získali opět 

bramborovou medaili ( 4.místo ) , starší skončili na 

10. místě. 

  Na konci května nás čekala nejdůleţitější soutěţ 

roku – okresní v Řečanech nad Labem. Děti se 

poctivě připravovaly a trénovaly skoro kaţdý den. 

10-ti člennému  druţstvu mladších ţáků  se podařilo 

vystoupat na stupně vítězů  – za 3. místo získal 

kaţdý člen druţstva bronzovou medaili a navíc ještě 

společný pohár. Starší sice na nejvyšší stupně 

nedosáhly, ale 6.místo není špatné. Poslední soutěţí 

byly o týden později „Bukovinské hrátky“ 

v Bukovině nad Labem. Se sezónou jsme se 

rozloučili 5. a 6. místem.    V   Bukovině byla 

vyhodnocena i Liga mladých hasičů – soutěţ,        

do které se započítávají výsledky z jednotlivých 

soutěţí uskutečněných během celého roku. Jak 

mladší , tak starší  se oproti loňskému ročníku 

zlepšili. Mladší si vyslouţili další pohár za 3.místo 

starší skončili  pátí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V tomto roce zvládli na okresním školení zkoušky 

na vedoucího mládeţe Jana Richterová I. stupeň a 

Jiří Trnka II. stupeň  a titul rozhodčí obdrţel br. 

Martin Beran. 

   V nové sezóně 2004-2005  jsme se jiţ zúčastnili 

závodů v Čeperce. V mladší kategorii se našim 

dětem dařilo  - obsadily 4. místo a jako cenu si 

vybraly fotbalový míč.  S plyšákem za 7. místo se 

museli spokojit kluci a holky soutěţící za starší 

ţáky.  V sobotu 18. září obsadili 4. místo na soutěţi 

poţárních útoků v Sezemicích.   

   Rokytenští hasiči mají ve svých řadách 27 

mladých hasičů, z toho je 10 dívek.  Deset dětí svým 

věkem spadá do mladší kategorie, 11 do starší a 

zbylých 6 do dorostu. 

   Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podílejí 

jak na práci s dětmi, tak i našim sponzorům a 

věříme, ţe do dalších sezón se nám budou  hlásit 

mladí hasiči , ale i dospělí , kteří by nám v této 

činnosti aktivně pomáhali. 

                                                      Jana Richterová 

                                                          Jiří  Trnka 



 

 
ZÁKLADNÍ   ŠKOLA      533 04     ROKYTNO  73   

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

V září usedlo do školních lavic naší školy 40 ţáků. 

Uvítali jsme 5 prvňáčků. Z důvodu školní nezralosti   

6 dětí získalo odklad školní docházky. V mateřské 

škole máme plný stav.Za posledních devět let, kdy 

na škole vykonávám funkci ředitelky máme nejvíce 

předškoláků – 18 dětí. 

Nový školní rok se teprve rozjíţdí, proto se vraťme 

do čtvrtého čtvrtletí roku minulého.V posledních 

Rokytenských novinách jsme Vám slíbili zveřejnit 

výsledky kontroly České školní inspekce. 

Zveřejňujeme pouze její závěr. Občané však mají 

moţnost se na poţádání ředitelky školy s celým 

zněním zprávy seznámit. 

 

Výsledky kontroly prováděné ČŠI  

ve dnech 23. – 29. března 2004 

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání  

a výchovy v ZŠ: 

Výuka je v souladu s učebními dokumenty 

realizovaného vzdělávacího programu. 

Kontrola naplňování učebních osnov je účinná. 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu je 

funkční. 

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy ve 

sledovaných předmětech (český jazyk, matematika, 

vlastivěda, prvouka) měly vynikající úroveň. 

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy ve 

sledovaných předmětech byly hodnoceny celkově 

jako vynikající. 

Hodnocení  průběhu a výsledků  vzdělávání  

a výchovy v MŠ. 

Povinná dokumentace je úplná a přehledně vedená. 

Pedagogická dokumentace zachycuje průběh a 

naplňování školního výchovně vzdělávacího 

programu . Organizace výchovně- vzdělávací  

činnosti z psychologického hlediska odpovídala 

specifickým cílům předškolního vzdělávání. 

Spontání i řízenné činnosti měly dobrou úroveň. 

Průběhové výsledky byly velmi dobré. 

 

ZÁVĚR: 

Současný stav v personální oblasti na základní škole 

a v mateřské škole umoţňuje a podporuje efektivní 

vzdělávání a výchovu. 

Materiálně-technické vybavení základní školy je 

nadstandardní vzhledem k počtu ţáků, ve spolupráci 

s obcí je mu věnována stálá pozornost. Prostředí i 

celé zařízení je podnětným prostředím pro práci 

ţáků i pedagogů. Profesní a vstřícný přístup 

ředitelky školy se kvalitativně odráţí do celkového 

řízení a rozvoje školy. Ředitelka zajišťuje podmínky 

pro plynulý chod a pro úspěšné plnění výchovně-

vzdělávacích cílů. Při inovaci a doplňování 

materiálně-technické vybavenosti v MŠ 

spolupracuje s učitelkami, podle finančních 

moţností uspokojuje jejich poţadavky. 

Kvalita vzdělávání v základní škole ve sledovaných 

předmětech má vynikající úroveň. Pouţívané 

metody a formy práce jsou pro ţáky zajímavé, pestré 

a přirozeným způsobem u nich prohlubují zájem 

vzdělávat se. Pedagogové svým iniciativním 

přístupem a vzájemnou konstruktivní kooperací, 

uplatňováním nových metod a forem zajišťují 

výchovně-vzdělávací proces. 

Činnost školní druţiny vychází vstříc potřebám 

ţáků, rodičů i školy. 

Školní výchovně-vzdělávací program pro mateřskou 

školu je zpracovaný odborně, systémově, s jasně 

definovanými záměry a zásadami pro pedagogickou 

práci. Po formální stránce je přehledný, jednotlivé 

okruhy spolu logicky souvisí. V reálném průběhu 

výchovně vzdělávací činnosti byl kvalitativní rozdíl 

mezi teorií ve školním programu a praxí. 

Plavecký výcvik 
Plaveckého výcviku se zúčastnilo 45 ţáků 1.-5. 

ročníku. Dne 10. 2. 2004, kdy začínal plavecký 

výcvik, se v bazénu ocitlo i 7 nesmělých neplavců. 

Postupně se z neplavců stávali plavci a všichni 

vylepšovali styl a vytrvale zlepšovali plaveckou 

kondici. 

A kdo byl nejúspěšnější ve vytrvalostním plavání? 

Z prvního ročníku uplaval Filip Rolc 300 m, Míša 

Prášková a Martin Zelinka ze druhého ročníku 400 

m, Radim Bednář ze třetího ročníku 600 m, Pavla 

Vrbická ze čtvrtého ročníku 475 m, páťáci Vítek 

Zelinka 900 m a Míša Bednář 850 m. 

Nyní uţ nezbývá nic jiného, neţ ţákům popřát, aby 

své dovednosti mohli vyuţívat a dále rozvíjet. 

Přírodovědná poznávací soutěž 
Zástupci ţáků 3., 4. a 5. ročníku se jiţ 

tradičně zúčastnili přírodovědné poznávací soutěţe, 

kterou zorganizoval Dům dětí a mládeţe Delta 

v Pardubicích. 

Soutěţící rozdělení do kategorií podle 

jednotlivých  ročníků měli za úkol určovat rostliny a 

ţivočichy. Ţáci 3. ročníků poznávali 25 rostlin a 25 



ţivočichů, ţáci 4. ročníků 50rostlin a 50 ţivočichů a 

ţáci 5.-6. ročníků 75 rostlin a 75 ţivočichů. 

 Soutěţe se zúčastnilo 360 ţáků z 37 škol 

Pardubicka. Pátý ročník reprezentovala Silvie 

Kloučková, která se umístila v kategorii 5.-6. 

ročníků na 8.-9. místě s počtem 50 bodů (vítězka 

získala 60 bodů). Čtvrtý ročník zastupovala Martina 

Hlavatá, která se s 35 získanými body umístila na 

27. místě (vítězka získala 46 bodů, počet účastníků 

v kategorii 4. ročníků – 56). 

 Mezi ţáky 3. ročníku se při školním kole 

odehrál litý boj. Úspěšné byly a do Pardubic 

postoupily 3 dívky. Tereza Macháčková, která 

obsadila 21.-23. místo se ziskem 20,5 bodu (díky 

nervozitě přehlédla jedno místo s exponáty a tím 

ztratila body), Barbora Hlásná se dělí o 6.-7. místo 

se ziskem 26 bodů, Johana Hadašová si vybojovala s 

26,5 bodu 4.-5. místo (vítěz získal 28 bodů). 

 Tři z pěti dívek byly odměněny diplomy a 

drobnými cenami. Dík patří i pí. uč. Reinberkové – 

poradkyni ţáků 3. ročníku a pí. uč. Ehlové – 

poradkyni ţáků 4. a 5. ročníku. 
 

Školní výlet očima žáků 
Včera 10. června jsme v 8:00 hodin ráno nastoupili (celá 

škola kromě paní Tomáškové a paní Štejnarové) do 

autobusu. Jela s námi i Jana. Pan řidič byl veselý. Sedla 

jsem si s Káťou. Byla s ní legrace. Vystoupili jsme 

nedaleko zámku kněţny Zaháňské. Ale na zámek jsme 

nešli. Vydali jsme se nejprve do mlýna. Na cestě jsme 

potkali Viktorku, která utekla a pak se tam objevil 

krajánek, který si s námi zazpíval písničku „Není nutno“. 

Kdyţ jsme zazpívali, někdo vedle nás zachrápal. Byl to 

další krajánek, který měl také namířeno do mlýna. Začala 

zuřivá hádka o to, kdo půjde za Mančinkou. První 

krajánek řekl: „Ty půjdeš na buchty a já půjdu za 

Mančinkou.“ 

Johana Hadašová 

 

 
Krajánci nám zahráli a zazpívali a mezi tím 

 zpíváním   nám  pantáta   mlynář      mazal 

 moukou  obličej a dvě holky spolu tancovaly.  

Kdyţ  krajánci dozpívali,  tak  vyšel ze dveří  

stárek a pozval nás do mlýnského bytu.Byla 

 tam docela zima, ale vonělo to tam moukou 

 a pečivem.  Šli jsme nahoru po schodech a 

 poslouchali  Stárka.  Kdyţ to doříkal, řekl: 

 „A teď se rozejdete  a podíváte se na naše 

 pokoje.“    Dívali  jsme  se  a  pokoje byly 

 překrásné.   Nejvíce  se  nám  líbil   pokoj 

 Mančinky. 

                     Radim Bednář 

 

 

 

 

 

Cestou na Staré Bělidlo nás potkal myslivec. Ptal se, kam 

se střílí srnka. A řeklo se, ţe do zadečku. Myslivec měl 

psa. Vzal si jednoho kluka k sobě. Jmenoval se Jirka. Dal 

mu psa. Potom ho pustil. Potom si vzal paní ředitelku a 

Janu. A řekl: „Podívejte se, co nám tady nechávaj 

pytláci.“ A vytáhl flašku. 

Nikola Adamcová a Tereza Nikolajevová 

 

Potkali jsme babičku a Viktorku. Babička jí říkala: 

„Pojď se holka kuknout, jak krásní mládenci tu jsou.“ 

Ale Viktorka utekla a smála se. Babička řekla: 

„Omlouvám se, nemá to v hlavince trochu srovnané.“ 

Tereza Macháčková 

 

Prohlídka zámkem byla nádherná a obraz paní kněţny 

byl také hezký. Velice se mi líbil obrovský křišťálový 

lustr. 

Johana Hadašová 

 

Šli jsme do zámku. Paní průvodkyně řekla: „Tady si 

odloţte batohy a jděte se postavit k pravým schodům.“ 

Šli jsme nahoru a paní nám řekla, ţe máme chodit po 

kobercích a taky jsme to udělali. Prochodili jsme všechny 

komnaty a u všech byly nějaké hodiny. Říkala nám i 

pověst k nějakému obrazu. Byla tam i kouzelná zrcadla, 

do kterých kdyţ se někdo podívá, pak nikdy nezestárne. 

Ale nesmí se uţ podívat do ţádného jiného zrcadla, jinak 

se kouzlo zruší. 

Radim Bednář 

 
Na Starém Bělidle nás uvítali dva kluci, kteří se 

jmenovali Vilík a Jan. Byla tam i Barunka. Zavolala 

babičku, která právě pekla chleba. Adélka škemrala: 

„Babi, můţu zazpívat písničku?“ Babička řekla, ţe můţe 

a k tomu řekla: „Tuhle písničku jsme se s Adélkou učily 

skoro celý den.“ Adélka dozpívala písničku, která se nám 

všem líbila. Jen tři kluci se smáli. Smáli se proto, ţe ji 

zpívala falešně. 

Radim Bednář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potom jsme šli ke stánku. Já jsem šel k jednomu pánovi, 

který prodával drahé kameny. Zeptal jsem se ho: 

„Ukázal byste mně kameny ve znamení lva?“ Pán řekl: 

„Ano.“ Ukázal mi je. Dlouho jsem přemýšlel. Nakonec 

jsem mu řekl: „Tak já bych si vzal ten jaspis.“ A on řekl: 

„Tak dobře a chceš ho uţ na krk?“ Já řekl: „Ano.“ On 

mně dal kámen kolem krku. Byl to moc hodný pán. 

Tomáš Půlpán 

 

Nej ze školního výletu 

 
Nejzajímavější asi byla prohlídka zámku, protoţe jsme šli 

a průvodce nám vyjmenoval všechny sošky, obrazy a 

třeba i knihy poskládané k sobě. Jednu knihu odklopil a - 

- - - - - byl to koš na papír. A nejsrandovnější asi bylo, ţe 

já jsem nemohl najít obraz a viděl jsem jenom zrcadlo. 

No a ono to nebylo zrcadlo, ale ten obraz. Nejkrásnější 

byl asi méďa a pes, které jsem si koupil. A nejnapínavější 

bylo: normálně jsme svačili na louce. Já jsem vypil 

pitíčko, nafoukl jsem krabičku a bum. To byla rána jako 

z děla. Holky se lekly a vyjekly. 

Milan Čáslavský 

 

Jedeme na školní výlet 
V Rokytně stála škola. Jednou řekla paní ředitelka: 

„Děti, zítra jedeme na výlet do Babiččina údolí..“ Pak 

jsem šla domů. Připravila jsem si věci a šla jsem spát. 

„Uţ abychom tam byly“, říkala jsem si, kdyţ jsem uţ 

zavírala oči. Kdyţ jsem se probudila, šla jsem do školy. 

Vešla jsem do budovy školy, netrvalo dlouho a byl tady 

autobus. Všechny jsme se tlačily do autobusu. Pak se 

zavřely dveře a jelo se. Na kaţdé sedadlo se vešly 3 děti. 

Seděla jsem s Deniskou a s Krýšou. „Huráá, uţ jsme 

tady.“ Šly jsme o kousek dál. Paní ředitelka řekla: „Děti, 

tady se najíme.“ Najedly jsme se. Pak jsme šly dál. Došly 

jsme k mlýnu. Viděly jsme Viktorku. Pak nás přivítal 

krajánek veselou písničkou. Šly jsme do mlýna. Ve mlýně 

mají ještě jednoho krajánka. Mají také děvče, Mančinku. 

Oba mají Mančinku rádi. Mlynář byl celý od mouky. 

Kaţdého z nás pomazal prstem moukou. Pak nás jeden 

starý pán provedl po mlýně. Pak jsme šly dál. Došly jsme 

na zámek. Měly jsme i vypravěče. V kaţdé místnosti nám 

něco řekl. Bylo tam spousta věcí. Pak jsme vyšly ven, 

byla svačina. Nasvačila jsem se a šlo se na Staré Bělidlo. 

Cestou tam jsme potkaly myslivce, měl krásného psa. 

Došyi jsme na Staré Bělidlo. Viděly jsme Barunku i 

babičku a Barunčiny bratry. Babička byla opravdu 

moudrá. Taky nám vyprávěla pohádku. Pak jsme si ještě 

šly nakoupit. A to byl konec našeho výletu. 

Marie Ditrtová 

Veřejné vystoupení žáků 
se uskutečnilo 19.června. Předvedli se Vám naši 

mladí flétnisté, zpěváci i recitátoři.Jistě jste chytali 

slovíčka z vystoupení ţáků, kteří navštěvovali 

krouţek anglického jazyka. Společně s ţáky jste si 

mohli zahrát  kooperativní hru, potěšit se pohádkou 

O řepě a O ztraceném koťátku. Podupávat jste si 

mohli při country tanci či dalších hudebně 

pohybových kreacích, které si sestavili převáţně 

ţáci sami – vyučující byli pouze v roli poradců, 

pokud je o to ţáci poţádali.Zúčastnili jste se 

v přímém přenosu i aktuálního „Rokytenského 

televizního vysílání“. 

Děkujeme panu Malířovi, který nám věnoval 

natočené vystoupení ţáků na kazetě. 

Výstava ve škole 
Jiţ tradičně zahrnovala nejen výtvarné práce ţáků, 

kteří navštěvovali výtvarný krouţek, ale i práce , 

které vznikaly v průběhu vyučovacího procesu a 

výtvory dětí z mateřské školy. Jistě jste obdivovali i 

zdařilé hrníčky, zvonečky atd. ţáků z keramického 

krouţku. Měli jste moţnost nahlédnout  i pod 

pokličku naší školy. Mohli jste se seznámit 

s vyhodnocením anonymního dotazníku rodičů ţáků 

základní školy, s inspekční zprávou, s projekty, 

které jsme v průběhu roku realizovali, s ukázkami 

různých činností ţáků, které vypovídají o jejich 

osobnostním růstu i o zaměření naší školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní olympiáda 
se tradičně konala poslední červnový týden.V 

disciplíně skok z místa byl v kategorii 1.-2.ročníků 

z chlapců nejúspěšnější Tomáš Klouček a Filip 

Klouček , z dívek Nikola Adamcová. Ve 3.- 

4.ročníku prvenství vyskákal Prokop Šindler a 

z dívek nejdále skočila Eliška Zajícová.Třetí 

kategorii tvořili chlapci a dívky 5.ročníku. První 

místo si vybojovala Sylva Kloučková. V závodu 

běhu v pytlích na čas vyhrál v 1.kategorii Filip 

Klouček, ve 2.kategorii se o první místo dělí Tomáš 

Půlpán a Eliška Zajícová, 3.kategorii vyhrála Sylva 

Kloučková.V běhu na 50m obsadili první místa ve 

svých kategoriích tito ţáci – Filip Klouček, Prokop 

Šindler a Dominik Rybišar.V překáţkové dráze byli 

nejúspěšnější ve svých kategoriích – Mája 

Ditrtová,Tomáš Půlpán a Bára Malířová.V hodu do 

dálky  ve své kategorii vyhrál Tomáš Klouček, 

Prokop Šindler a Vítek Zelinka.Tím ale den 

nekončil. Odpoledne se ţáci sešli se svými 

vyučujícími, aby si uţili opékačku uzeniny, 

podvečer plný her a zábavy, stezku odvahy a 

 



Přespání ve škole 
Akce se zdařila i dík velké spoustě dobrot, kterýma 

nás zásobily maminky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani děti v mateřské škole si nemohly 

stěţovat.Rodiče a prarodiče potěšily pěkným 

vystoupením věnovaným maminkám k jejich 

svátku.Uţily si na školním výletu v ZOO ve Dvoře 

Králové, společně si s rodiči  pohrály a zasoutěţily 

při herním odpoledni.Díky patří i panu Bednářovi, 

který ţivot v MŠ průběţně dokumentuje. 

Děti dětem 
O pejskovi Akimovi 

 
Byl jednou jeden pejsek a ten se jmenoval Akim. Měl 

čtyři sourozence. Všichni se měli moc rádi a bylo jim 

dobře. Aţ jednou přišel neznámý člověk. Měl černý oblek 

jako havran. Akimova maminka z toho neměla ţádnou 

radost, protoţe jí kaţdý den vzali jedno štěňátko. Akim 

nakonec zůstal sám ve svém malém koutečku. Velice se 

bál. Kdyţ uţ to nemohl vydrţet, přišla jeho panička. 

Vzala ho do náruče a šeptala mu: „Ty můj rošťáčku. Aby 

ti nebylo smutno, dám tě k mamince.“ Akimova maminka 

byla radostí bez sebe. Hned ho objala. Na druhý den 

přišel pán s jednou holčičkou. Šli si pro Akima. Akim 

poznal, ţe jsou hodní. Proklouzl mezírkou ve voliéře a 

běţel za nimi. Ten pán byl můj taťka a ta holčička jsem 

byla já. Vzali jsme si Akima domů. Byl chlupatý jako 

medvěd (on to spíše byl medvěd). V autě byl smutný a 

naříkal: „Já chci k mamince! Pomóóóc!“ Asi byl moc 

vyplašený. Ale doma uţ rejdil a trhal kalhoty. 

Barbora Hlásná 

O štěněti 
 

V jednom dvorečku, na jednom kopečku, který se 

jmenoval Lambertovský kopec, ţila fena vlčáka se svým 

prvním štěnětem. To se ví, ţe máma hlídala své štěně jako 

oko v hlavě. Kam odběhlo, musela máma fena za ním. A 

tak se stalo, kdyţ matka spala, ţe se snesl ke štěněti 

papoušek. Štěně bylo od matky dobře vychované a tak 

vesele pozdravilo: „Dobrý den!“ A ptáček odpověděl: 

„Jo, jo, dobrý den.“ Štěně hned opatrně začínalo 

rozhovor: „Já jsem Bojar, a vy?“ Ptáček vesele zazpíval: 

„Já zase Brďo.“ Bojar se na ptáčka nechápavě podíval: 

„Zeptal jsem se tě na jméno, tak bys mohl odpovědět.“ A 

ptáček zase: „Vţdyť jsem to uţ říkal. Já se jmenuji 

Brďo.“ Vtom Bojar pochopil. „Aha. Ale mám otázku. Co 

jsi zač? Na psa jsi malý jako míček.“ „Já nejsem pes, 

nebo cos to říkal, já jsem papoušek z tropických ostrovů! 

Já teda nechápu, jak to tu můţeš vydrţet! Vţdyť je tu 

nuda!“ „Tak kam půjdeme?“ vypálil na Brďa Bojar. 

Brďo neříkal nic, jenom vzlétl a Bojar se rozběhl za ním 

kosmickou rychlostí. Došli aţ k moři. Tam Brďo přistál 

na modrém škopku a přikázal: „Bojare, hop do škopku!“ 

Bojar se musel smát: „Ha, ha, ha, jóhoho!“ Brďo se 

nafoukl: „Chtěl jsi cestovat? Chtěl. Tak teda co?“ Tak 

tedy Bojar skočil do jejich pidiloďky zrovna v tu chvíli, 

kdy se zahřmělo. Pluli bouřkou. Bojar se moc bál a 

najednou hup! Leţeli na pláţi pod palmami. Brďo vyplivl 

všechnu vodu a řekl: „Tý Brďo, takhle silnou vlnu jsem 

jakţiv neviděl!“ Bojar sebou plácl na pláţ, aby počkal, 

aţ mu uschne koţíšek. Ale Brďo ne, ten zašel do jeskyně, 

aby mohli rozdělat oheň……. 

Na ostrově byli dva dny a Bojarovi se začalo stýskat. 

Kudy chodil, myslel na svoji matku. V tom se mu na záda 

snesl Brďo. Bojar se ani nepohnul, jen vzdychl: „Ty, 

Brďo, nevíš, jak se mám dostat zpátky domů?“ Brďo se 

jen tajemně usmál a naznačil Bojarovi, aby klusal za 

ním. Bojar tedy běţel. Na břehu moře leţela mořská 

ţelva. Brďo začal Bojara seznamovat se svým plánem: 

„Tady Ţofka tě zaveze zpátky.“ „A co ty Brďo?“ zeptal 

se Bojar. „No, zůstanu u své rodiny.“ Ţofka uţ začínala 

být netrpělivá. „Tak co, půjdeme uţ?“ Tak šli. Za dva 

dny dorazil Bojar domů. To měla máma radost! A Bojar 

se uţ nikdy do světa nevydával!! 

                          Konec!                  Tereza Macháčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění 
pro všechny občany 

 
Chcete se zbavit starého přebytečného papíru? 

Vyuţijte sběrných dnů pořádaných naší školou. 

Ve dnech  18. a 19. října bude k  OÚ před školu 

přistavěn kontejner, kam budete moci odkládat 

přebytečný tříděný starý papír.  Třídění prosím 

provádějte následovně. Samostatně balte pouze 

novinový papír. Časopisy, letáky, staré Zlaté 

stránky, přebytečné knihy bez tvrdých desek tvoří 

druhou skupinu papíru .   Třetí skupinu tvoří 

lepenky a různé druhy vlnitého papíru.  

      Jestliţe bude tato akce úspěšná, zopakujeme ji 

v jarním období. Případný zisk vyuţije škola na 

nákup pomůcek pro děti z našeho školského 

zařízení. 



 
Upozornění      

 pro  všechny  naše  strávníky 
 
 

Vzhledem k tomu, ţe provozní náklady na jeden 

oběd několikrát vzrostly (ceny potravin, energie, 

čistící, dezinfekční prostředky, atd.) a ţe se opět 

bude zdraţovat plyn i elektřina jsme nuceni poprvé 

od doby, kdy jsme začali vařit pro cizí strávníky, 

zvýšit cenu za jeden oběd  na   40,- Kč. 

  Stravné pro ţáky jsme v průběhu tohoto období 

dvakrát upravovali směrem vzhůru. Doufáme, ţe 

kdyţ si propočítáte náklady na domácí vaření, 

zjistíte, ţe se Vám naše sluţby stále vyplatí. 

Respektujeme i Vaše připomínky o skladbě 

jídelníčku. Poţadujete místo těstovin zařazovat více 

knedlíky. Jídelníček pro děti se řídí přísnými 

normami. Zaměstnankyně naší kuchyně se Vám 

však budou snaţit vyjít vstříc a občas místo těstovin 

uvaří pro Vás knedlíky. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Ještě jedno důleţité upozornění. Pro cizí 

strávníky platí stejná pravidla jako pro ţáky a 

personál v oblasti přihlašování a odhlašování obědů. 

Obědy se odhlašují den předem nebo týţ den do 

7,30hodin. Jestliţe si oběd neodhlásíte a 

nevyzvednete si ho, propadá ve prospěch ostatních 

strávníků bez nároku na náhradu. Proto kaţdou 

změnu osobně nahlaste den předem nebo volejte na 

telefonní číslo 466 989 201. 

 

 

Váţení spoluobčané,  

                 přeji Vám hřejivý barevný podzim, 

bohatý houbařský úlovek a hodně radosti z výpěstků 

při  podzimní sklizni. 
 

                                                Olga Brousilová  
 

 
 

 

 

 

Placená inzerce 

 
. 
 

INTERNET 
 

Připojte se k internetu již dnes a využijte plně potenciál 

neomezovaného připojení – podpoříte rozvoj naší obce. Pryč jsou doby, kdy 

jste se mohli připojit k internetu pouze pomocí vytáčené linky (kapacita 

cca 56 Kbps). Mezi možné alternativy nyní patří také připojení bezdrátové. 

Myšlenka stálého připojení se zrodila v roce 1999. Jako společnost 

poskytující internetové služby byla vybrána společnost HP-Net Holice, která 

jediná byla schopna toto připojení v obci Rokytno poskytnout.  

Na počátku roku 2004 jsem se rozhodl zbudovat vlastní datovou síť pro 

poskytování internetových služeb za výhodných podmínek pro uživatele a     

s kvalitním pokrytím všech částí obce. V současnosti síť pokrývá obce 

Rokytno a Bohumileč. Internetovou konektivitu pro tuto síť zajišťuje firma 

InWay a.s. Měsíční paušál za neomezované připojení byl stanoven na 500,- 

Kč. Tato cena je úměrná nákladům na provoz sítě v místě pokrytí a při tom 

směle konkuruje jakémukoliv jinému možnému připojení.  

Zřízení služby se pohybuje okolo 4000,- Kč (dle dohody lze také platit 

na splátky nebo zřízení služby  za 1000 Kč a smlouva na minimálně 2 roky ). 

Kapacita připojení je mezi uživatele sítě rovnoměrně dělena a bude 

v případě zvýšení počtu uživatelů adekvátně navýšena. Aktuální kapacita 

dosahuje hodnot až 350 Kbps. Tato kapacita může dle počtu uživatelů vyrůst 

až do hodnoty několika desítek Mbps. Lze tedy smluvně zajistit kapacitu i 

pro náročnější uživatele.       

      Zájemci si mohou službu objednat a  bližší  informace získat       

na telefonu 466989491.  
                                                               Ing. Petr Boltík 

 



 

 
  Placená inzerce 
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