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Vážení  spoluobčané , 
 

 v dnešních novinách vás informujeme o platnosti občanských průkazů,  o čem 

jednalo zastupitelstvo, tlakové kanalizaci , veřejném osvětlení,  zveřejňujeme 

příspěvky  Základní školy, , důchodců, VĆE  a  hokejového klubu..  

 

 

 
 

Seznam služeb, firem a 

živností v obci Rokytno 

 

Vážení podnikatelé -  řemeslníci, prodejci, výrobci. 

 

Množí dotazy na nejrůznější služby, které vyhledávají 

jak místní spoluobčané, tak lidé  z našeho okolí. 

Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme na našich 

internetových stránkách  podrobný seznam, kde by 

každý našel služby, které se zde provozují . 

S umístěním v tomto seznamu musí každá firma 

souhlasit, proto prosíme všechny, kteří chtějí svoje 

údaje do seznamu umístit, aby je odeslali buď 

elektronicky na adresu urad@rokytno.cz nebo 

písemně na Obecní úřad v Rokytně. 

 Údaje   budou   vloženy   podle   informací            

          od   jednotlivých  firem. 

 

A  ještě  připomínáme  adresu  našich  internetových 

stránek: 

WWW.ROKYTNO.CZ 
 

A adresy pro elektronickou poštu:        

                                                              

                                  urad@rokytno.cz                                                                            

                                  epodatelna@rokytno.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      V  sobotu 22. října 2005  bude v zasedací             

     místnosti   obecního  úřadu   v   Rokytně    

       „ vítání občánků“.  

      

     Přivítáme tyto naše malé spoluobčany :  
  

                           Kolářová  Natali 

                           Machatý Ondřej 

                           Zbudil Adam 

                           Košová Denisa 

                           Trojan Matěj 
      

                           Ječmínek Viktor 

                           Ječmínek Milan 

                           Vápeník Lukáš 

                           Vrbata Filip 

                           Leder Matyáš 

                           Babák Tomáš 

 

 

 

 

 

mailto:urad@rokytno.cz
http://www.rokytno.cz/


O  čem se jednalo 

 

 

 

 

 
 

 

 

Z  JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

A  RADY  OBCE   ROKYTNO 

ZA OBDOBÍ   květen  -  říjen 2005 

 

Rada se sešla celkem  7 x,  

obecní zastupitelstvo zasedalo 2x. 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 3/2005    

 ze dne 15.6. 2005 

  
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání       

    rady za poslední období.    
  

22, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou    

    změnu  a to ve výši : 

    Příjmy: 313.700  +  83.500 zapojení přebytku =    

                                        celkem  397.200,- Kč   

    Výdaje: 397.200,- Kč.   
 

3,  Obecní zastupitelstvo schvaluje :  

   a,  změnu  Zřizovací  listiny   Základní   školy   

        v  Rokytně s účinností od 1.8.2005. 

   b, obecní zastupitelstvo  ţádá  o vrácení  odpisů      

      z investičního majetku ZŠ  Rokytno  za  roky   

      2002, 2003, 2004  ve   výši     180713,30 Kč   

      a   zároveň   schvaluje   dotaci   na   nákup    

      výpočetní    techniky  ve  výši  125.000,- Kč ,    

      úpravu školní zahrady  ve  výši  30.000,- Kč a  

      obnovu nábytku v MŠ 26.000,- Kč  

      coţ celkem    činí 181.000,- Kč . 

 

4, Obecní   zastupitelstvo  souhlasí    se   zprávou         

    č. 962/05  o   kontrole  pojistného ,  provádění   

    nemocenského   pojištění   a     plnění    úkolů    

    v  důchodovém    pojištění    provedené    dne   

   18.5.2005. 
 

5,  Obecní  zastupitelstvo   schvaluje      dělení                          

    pozemků  p.č. 412/8,  412/30,  412/31  v osadě  

    Zástava k.ú. Bohumileč dle předloţeného   

    návrhu.  Zároveň stanoví cenu za jeden m
2
  

    budoucích stavebních parcel na 350 Kč . 

 

6,  Obecní  zastupitelstvo ,   pro  netečnost    pana       

     ing. Pavla Šebesty a paní Vlasty Kohoutové     ruší    

      bod č,4 usnesení zastupitelstva č.  6/2/2003 ze dne   

     10.12.2003 na prodej p.p.č. 686/32 a schvaluje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      prodej     pozemku pro  pana Lukáše   Baladu , a      

      to  p.p.č.  parcelu 686/32    o   výměře    1280 m
2
   

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

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona  128/2000       

      Sb. v platném znění.  

      Vyvěšeno 9.5.2005,   Sejmuto 6.6.2005.   

 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku    

   pro  manţelé pana Josefa Brousila   a paní Mgr.    

   Olgu Brousilovou a to p.p.č. 678/2 o výměře   

   621 m
2 

     v obci Rokytno a k.ú.Rokytno  za  cenu      

   200 Kč/ m
2 

. 

   Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000    

   Sb. v platném znění.  

    Vyvěšeno 23.5.2005,  Sejmuto 14.6.2005.   
 

8,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje  dotaci  pro    

    oddíl   malé kopané ve výši 10.000,- Kč. 

     Prostředky budou poskytnuty  oproti     

     předloţeným   platebním dokladům. 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 4/2005                                   

ze dne  14. 9. 2005 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady    

    za poslední období.  
   

2,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou    

     změnu  a to ve výši: 

        Příjmy:  20.000,- Kč   

        Výdaje: 20.000,- Kč  
 

 3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku   

     pro   pana Miroslava Čápa  a Moniku Makovskou      

     a to p.p.č.  154/27  o  výměře   1368 m
2 

  v   obci   

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

. 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000   

     Sb        v platném znění.  

     Vyvěšeno 18.7.2005,         Sejmuto 18.8.2005.  
 

4. Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku  

     pro   pana Jozefa Balka , a paní Boţenu   

     Velíkovou  a to p.p.č. 1123/134 o výměře 329 m
2   

        
v obci  Rokytno a k.ú. Rokytno  za  cenu  

     35 Kč/  m
2
. 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb   

     v platném znění.  

     Vyvěšeno 18.7.2005,        Sejmuto 18.8.2005.  

 
 

 



 

 

5,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku    

     pro   paní Ing. Irenu Shánělovou  a to p.p.č. 412/36   

    o výměře 1157 m
2
 v obci Rokytno – Zástava a k.ú.   

    Bohumileč  za  cenu 350 Kč/  m
2
. 

    Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   

    v platném znění.  

     Vyvěšeno 18.7.2005,     Sejmuto 18.8.2005 
 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku    

     pro   pana Petra Ţáka a to p.p.č.  154/67 o výměře   

    1368 m
2 

 v obci Rokytno   a k.ú. Rokytno  za  cenu       

    200 Kč/ m
2 

. 

    Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.        

    v platném znění.  

   Vyvěšeno 18.7.2005,    Sejmuto 18.8.2005. , 
 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej       

    pozemku pro manţelé pana  MUDr.  Michala   

   Strnada   a paní Mgr. Zdeňku Strnadovou a to   

   p.p.č. 412/32 o výměře 1156 m
2 

 v obci   

   Rokytno - Zástava a k.ú. Bohumileč  za  cenu    

   350 Kč/ m
2 

. 

   Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000   

   Sb v platném znění.  

   Vyvěšeno 18.7.2005,     Sejmuto 18.8.2005.  
 

88, Obecní  zastupitelstvo   schvaluje   prodej   

    pozemku pro   pana René Nováka a to p.p.č.   

   412/33 o výměře 1066 m
2 

 v obci Rokytno -   

   Zástava a k.ú. Bohumileč  za  cenu 350 Kč/ m
2 

. 

    Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona   

   128/2000 Sb v platném znění.  

   Vyvěšeno 18.7.2005,   Sejmuto 18.8.2005.  
 

9,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej   

     pozemků pro manţele paní Petru Tomáškovou    

    a panu Petru Tomáška  a to  p.p.č. 412/21 o   

    výměře 70 m
2 

 , p.p.č. 412/22 o výměře 67 m
2 

 ,   

    p.p.č. 412/23 o výměře 133 m
2 

 v obci Rokytno  

    a k.ú. Bohumileč za  cenu 35 Kč/ m
2 

. 

    Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona    

   128/2000     Sb v platném znění.  

    Vyvěšeno 18.8.2005,     Sejmuto 12.9.2005. , 
  

1100,,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej    

      pozemků manţelům paní Evě Hrnčiarové a   

      panu Augustinu Hrnčiarovi a to  p.p.č. 412/24    

      o výměře 85 m
2 

 , p.p.č. 412/25 o výměře 164   

      m
2 

 ,  v obci Rokytno a k.ú. Bohumileč za    

     cenu 35 Kč/ m
2 

. 

      Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona   

     128/2000 Sb v platném znění.  

      Vyvěšeno 18.8.2005,     Sejmuto 12.9.2005.  
 

 
 

 

 

 

11, Obecní zastupitelstvo  schvaluje směnnou    

      smlouvu s panem Liborem Nimrichtrem,      

      a to pozemek .p.č. 686/42 ,  o výměře 739 m
2
    

      za pozemek p.č. 686/40 o výměře 739 m
2 

 ,   

      který je ve vlastnictví pana Nimrichtra    

     z důvodu urychlení výstavby rod. domku .Vše   

     v obci Rokytno a k.ú. Rokytno.  Zároveň ruší   

     bod č. 9 usnesení č. 1/2005 z 9.2.2005 pro   

     netečnost paní Ruslany Jírové . 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona   

    128/2000 Sb v platném znění.  

     Vyvěšeno 18.8.2005,      Sejmuto 12.9.2005. 
 

 

12, Obecní zastupitelstvo  schvaluje : 

 a, obahnění rybníku Rokytno bez dotace  ze    

     SFŢP ČR v celkové výši cca 550.000,- Kč  

     (s DPH) za finanční spoluúčasti Českého    

     rybářského svazu  ZO Holice   ve výši   

    150.000,- Kč. 

 b, uzavření nové smlouvy s Českým rybářským    

     svazem ZO Holice na dobu  15 let s tím,   

     ţe částka 150.000,- Kč bude započítána jako    

     předplacené nájemné na dobu 15 let ve výši    

    10.000,-   ročně .  

     Podobu 15 let od uzavření smlouvy bude  nájemné    

     placeno ve výši  15.000,- ročně  ze  sjednaného   

     nájemného které činí 25.000,-  ročně.  
 

13, Obecní zastupitelstvo  schvaluje dotaci ve výši   

      15.000,- Kč kaţdý rok pro Myslivecké sdruţení     

       Smrčiny Rokytno po dobu trvání smlouvy s ČRS   

       ZO Holice na pronájem rybníku Rokytno .    

       Zúčtování dotace se řídí zákonem 320/2001 Sb.      

       o  finanční kontrole ve veřejné správě. 
 

14, Obecní zastupitelstvo  schvaluje vytyčení obecní   

      cesty parcelního čísla 1508 v k.ú. Rokytno , která    

      bude slouţit pro příjezd těţké techniky k čp. 17 a    

      23 v osadě Drahoš (Na pískách).  
 

15, Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků    

       parc. čísel 265/4 a 154/1 v obci a k.ú. Rokytno od   

       manţelů Josefa a Vlasty Nejezchlebových za    

       cenu  140,- Kč/ m
2
. 

 

16, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí přidělení   

      dotace na tlakovou kanalizaci. 
 

17, Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení dotace    

       pro HC Rokytno na částku 35.000,- Kč na sezónu    

       2005/2006 . Zúčtování dotace se řídí zákonem   

       320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné   

       správě.  

 

 
 

 

 

 

 



Tlaková  kanalizace  

Veřejné  osvětlení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nejprve krátké připomenutí loňského roku  ve výstavbě I. etapy tlakové kanalizace:  

 - v červnu 2004 přiznání dotace svazku obcí Rokytno – Chvojenec  Pardubickým krajem ve výši 4,7 mil. Kč.  

- červenec - předání staveniště a zahájení prací. Do 30.11.2004 proinvestováno 5,1 mil. Kč a tím splněna   

podmínka Pardubického kraje. 

 Jak jsme vás informovali v  předchozích novinách začátkem roku 2005 bylo obnoveno jednání na 

Ministerstvu životního prostředí o přiznání dotace na dokončení  I. etapy.  Obnovené jednání znamená 

přepracovat všechny výkazy (RA – 80 až 88).  Dále zadat přepracování ekonomického posouzení stavby 

odborné firmě a další drobné doklady. 

 Po všech těchto strastiplných anabázích ,  kdy už jsme propadali beznaději,  přišlo 5.září  z MŽP rozhodnutí 

o přidělení dotace na dostavbu I. etapy.   Počáteční radost vystřídalo zděšení a to v rozdělení částek,  které 

jsme povinni v letošním roce proinvestovat.  Dotace pro rok 2005 činí 5 milionů, z vlastních zdrojů 3 miliony.  

Okamžitě začalo jednání s dodavatelskou firmou ABK Pardubice jak se s částkou 8 milionů v letošním roce 

vypořádat. Jako jediný reálný způsob proinvestování bylo rozhodnuto nakoupit a osadit  technologii čistírny 

(v původním plánu rok 2006) a nakoupit čtyřicet  čerpacích šachet.  Dále položení cca 2000 m potrubí a to 

prozatím v Rokytně,  kde máme větší připravenost.  Toto jen na vysvětlení, proč začínáme vlastně až na 

podzim.  Protože kdybychom začali dříve, než dostaneme rozhodnutí o přidělení dotace,  ztrácíme nárok na 

dotaci . 

  Projektová  dokumentace na II. etapu je dokončena a bude požádáno o stavební povolení. Druhá etapa 

znamená dokončit  zbývající část Rokytna  a  přibližně polovinu Chvojence.  
 

 

 

 

 

 

 
Často slýcháme od našich spoluobčanů stížnosti ,  že tu , nebo tam nesvítí světlo veřejného osvětlení . 

Na každé samostatné světlo se samozřejmě hned nevyjíždí.  Kontroly a opravy se provádějí průběžně, 

většinou čtyřikrát ročně.   V poslední době se nám však množí případy vandalismu.  

  Jako příklad můžu uvést – prostřílené kryty nových osvětlovacích těles vzduchovkou.  Dva případy 

v Rokytně a jeden v Bohumilči.   Dále uražené osvětlovací těleso cihlou u čekárny v Rokytně (odbočka na 

Chvojenec).  Někomu zřejmě světlo vadilo. Toto byly nejzávažnější případy při podzimní kontrole a 

opravách. Bohužel nejsou ojedinělé. 

   Pro Vaši představu jedno osvětlovací těleso stojí 4.160,- Kč,  samotný kryt 2.500,- Kč,  výbojka 150 W 

416 Kč.   Myslím,  že jsou to naprosto zbytečně vynaložené peníze na opravy,  které  vůbec nemusely být. 

Proto touto cestou   apeluji na ty,  kteří ve své dlouhé chvíli  nevědí co dělat a zbytečně nám svou činností 

vytahují peníze z obecní kasy,  že můžou přijít něco dělat.  Práce pro ně máme dost.   
  

    
 

                                                                                                                                Josef Kubizňák  starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       ZZáájjeezzdd    ddůůcchhooddccůů      
 
 

Každý návrat z výletu svádí k  zamyšlení    
o tom, co bývalo či bývávalo, co je a co 
bude. Monumentalita sakrálních staveb       
i zámeckých a hradních sídel nás 
uchvacuje krásou, šarmem   i půvabem a 
nutí k  přemýšlení   nad dobou vzniku, jejím 
duchem. Bezděčně srovnáváme s naší 
dobou.  I když tam pobudeme jen krátce,    
po dobu prohlídky, domů si odnášíme část 
krásna s sebou. To na nás působí duch 
generací předků; jejich sny a touhy 
přecházejí na nás. 
         Měli bychom neustále děkovat 
udržovatelům těchto památek nevy- 
číslitelných hodnot, za jejich úsilí a práci 
vůči zubu času.  Díky jim tak můžeme 
znovu a na bezpočtu míst u nás obdivovat 
zručnost stavitelů, malířů, řezbářů a i jiných 
dávno zaniklých  profesí našich předků.               
   A že máme být na co hrdi,  o tom není 
pochyb. Naše země množstvím památek a 
historických míst patří na přední místo      
na světě.   Pohoda, klid a krása – jedinečná 
kombinace je lékem na uspěchanost 
současnosti.    Važme si toho,     co máme. 
Snažme se o udržení všech historických 
památek a  duchovních hodnot.  I když 
teprve až s věkem dokážeme uspokojivě 
porovnávat a oceňovat věci i události 
historie.  
A naše česká historie stojí   za pozornost. 
Doporučuji Toulky českou minulostí. Buďme 
hrdi na svou zem a práci minulou i 
současnou.   Mnozí nám závidí a mají proč. 
        Závěrem děkuji Obecnímu úřadu       
za věcnou  spoluúčast  a  těším  se           
na setkání na dalších poznávacích 
zájezdech jindy  a   v  jiných koutech naší 
krásné země. 
                   Za důchodce 
                                     František Zajíc 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hokejový  klub  Rokytno  oznamuje,  ţe  jeho 

hokejová sezóna začíná  

v  pátek  21.10.2005  v  19.45 hodin      utkáním 

s Jezbořicemi 
v malé  hale  zimního  stadionu v Pardubicích. 
 

Srdečně tímto zveme naše fanoušky. 
 

Rozpis utkání není jako loni dopředu znám. 

Termíny jsou vţdy týden dopředu vyvěšeny 

v hospodě u Pitrů. 

 

Výzva 

Východočeské energetiky a. s. Pardubice 

V souladu s ustanovením § 25 ost. 4 h) zákona 

458/2000 Sb. vyzýváme všechny vlastníky a 

nájemce pozemků, na nichž se nachází venkovní 

vedení elektrických rozvodných sítí, k odstranění 

nebo okleštění stromoví a jiných porostů, 

ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz 

zařízení i bezpečnost osob v blízkosti zařízení . 

Podle ustanovení citovaného Energetického 

zákona a souvisejících norem se nesmí žádná část 

ovocných a okrasných stromů přiblížit k vodičům 

vedení nízkého napětí na vzdálenost menší než 1 

metr u holých vodičů a u izolovaných vodičů a 

závěsných kabelů na vzdálenost menší než 0,5 

metru.  

V případech, kdy by mohlo při požadovaných 

pracích dojít k ohrožení bezpečnosti osob, 

poškození vedení nebo přerušení jeho provozu, 

vyžádejte si předchozí souhlas služebny 

Východočeské energetiky, a. s.  
 

Odstranění nebo okleštění porostů zajistěte 

laskavě: 

 v  Rokytně  do konce listopadu 2005,  

 v Drahoši  do konce listopadu 2005,  

 v Bohumilči do konce února 2006,  

 v Zástavě  do konce února 2006.  
 

Pokud nebude dodržen termín, provede potřebné 

práce energetická společnost vlastními 

prostředky. 

Zásah bude ale neodborný.  

Bližší informace v případě potřeby poskytnou 

zaměstnanci      Východočeské energetiky, a. s.  

                        služebny Pardubice,  

                        telefon: 840 840 840. 

 



 

  

  

      

  

      

    ZZ áá kk ll aa dd nn íí   šš kk oo ll aa     

                  ii nn ff oo rr mm uu jj ee  

 

 

 

Čas plyne jako voda, letos uplakané léto nám 

ukázalo svá záda a všichni „školou povinní“ 

vstoupili do nového školního roku. Ten je 

nováčkům – prvňáčkům,  novým školáčkům i 

„starým pardům“ letos zpříjemňován dostatečným 

mnoţstvím zářivých slunečních paprsků - to aby 

nám šlo dílo lépe od ruky. A práce je, věřte nebo ne, 

stále dost a dost.  

1.září jsme se v ZŠ přivítali s celkem 47 

ţáky, přičemţ 18 z nich jsou zástupkyně něţného 

pohlaví. Mateřská škola pak otevřela svou bránu 33 

dětem, z nichţ je 12 dívek. Oddělení starších dětí 

mateřské školy má na starost pí.uč. Hana Holubová, 

mladším dětem se věnuje pí.uč. Jana Bednářová, 

Dis. 

S chutí, odhodláním a s trochou obav 

započalo svou školní pouť celkem 15 prvňáků – 4 

dívky a 11 chlapců. Jejich třídní učitelkou se pro 

tento školní rok stala pí.ředitelka Mgr. Olga 

Brousilová. 

Druháci se letos sešli 4 - 2 dívky, 2 chlapci. 

Třetí ročník se sestává z šesti mládenců. Třídní 

učitelkou je pí.uč. Mgr. Petra Raabová. 

Naše nejstarší ročníky IV. a V. má jiţ 

tradičně na starost pí.uč. Mgr. Martina Ehlová a 

setkávají se denně v tomto sloţení: IV.ročník – 

celkem 11 ţáků, z nichţ je 5 dívek a V.ročník tvoří 

téţ 11 ţáků, ale dívek je zde 7. 

Po vyučování navštěvuje 29 ţáků školní 

druţinu. Od pondělka do čtvrtka jim nabízí 

rozmanité činnosti pí. vychovatelka Milada 

Reinberková, v pátek sl.vychovatelka Jana 

Brousilová.  

V letošním roce mohou ţáci naší školy 

rozvíjet své schopnosti a zájmy i mimo vyučování. 

Dvacet čtyři ţáci navštěvují tři krouţky AJ, které 

vede pí.uč. Mgr. Petra Raabová. 

Hrát na zobcovou flétnu se učí 13 ţáků rozdělených 

do dvou skupin. Jednu vede pí.uč.Milada 

Reinberková a druhou pí.uč.Mgr. Petra Raabová. Do 

keramiky dochází 16 dětí, které pracují pod vedením 

pí.MuDr. Julie Hadašové a pí.Hedviky Zbudilové. 

Do tajů vyšívání, pletení, háčkování a dalších 

rukodělných činností zasvěcuje devět ţáků paní 

Marie Fousková. 

O děti s problémy výslovnosti se stará logopedická 

asistentka Mgr. Zdeňka Kuchařová  a ţákům 

s poruchami učení se po vyučování věnuje 

dyslektická asistentka pí.uč. Mgr. Martina Ehlová.      

           Celkově se snaţíme, aby naši ţáci měli čím 

dál tím lepší podmínky pro kvalitní výuku.. Ke 

konci školního roku se nám podařilo vybavit kaţdou 

učebnu počítači. Celkem v celém školském zařízení 

máme 19 počítačů – 4 pro pedagogické pracovníky 

ZŠ a MŠ a pro potřebu školní kuchyně,  15 slouţí 

ţákům a z nich je 14  připojeno na Internet.  

 Dále jsme zakoupili nový dataprojektor, 

který je moţné napojit na PC a dají se jím promítat 

jak výukové programy, tak filmy a to i s ozvučením. 

Kaţdá třída je proto nově vybavena promítacím 

stahovacím plátnem. Prostě, ti školáci se mají. 

          Na závěr bych Vám za všechny zaměstnance 

školy chtěla popřát hodně odvahy do zdolávání 

nadcházejícího podzimu, neboť přesto, ţe skrývá 

mnoho krás, můţe nás svádět k melancholii. 

Nedejme se, bojujme úsměvem, neboť ten, jak praví 

klasik, nestojí nic, ale dává mnoho!! 
                                                                                                         
                                                              Petra Tomášková Petra Tomášková 

 

 
Vážení spoluobčané, 

 

            jistě vás zajímá, jak pokračuje realizace 

školního projektu SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME, 

který je součástí mezinárodního projektu „Škola 

pro udržitelný život“ =  společný grantový a 

asistenční projekt Nadace Partnerství a Střediska 

ekologické výchovy SEVER realizovaný ve 

spolupráci s firmou Toyota, Královéhradeckým 

krajem a Ekocentrem Paleta? Můţeme s potěšením 

konstatovat, ţe je naše snaţení téměř u zdárného 

konce.  

Za námi zůstal v průběhu poměrně krátkého 

času pořádný kus práce. Obecní skládka se 

proměnila v čistou travnatou plochu. Pro výtvarné 

vyţití dětí byla na stávající dřevěnou průlezku 

zabudována  venkovní tabule. K houpání slouţí dvě 

pákové houpačky. Převáţně pro děti z MŠ stojí na 

zahradě nakloněná rovina s lanem, kde mohou 

zkoušet svou odvahu. Ţáci ZŠ pak zdolávají 

vysněnou horolezeckou stěnu s věţí, odkud je prima 

vyhlídka.  

 

 



 

 

Jedna stěna věţe ještě čeká na venkovní 

basketbalovou  desku  s  košem,  která  má   kaţdým  

dnem dorazit poštou. Děti se těší i z intimity a 

úţasného prostoru, který jim nabízí týpí. Školáci ho 

vyuţívají k hrám i k výuce. Další novinkou je pevně 

zabudovaný venkovní stůl na stolní tenis, který 

v hojné míře vyuţívají jak ţáci, tak rokytenští 

studenti. Zahrada byla doplněna 7 lavičkami a  

malými přenosnými lavičkami, které by měly slouţit 

dětem i jejich rodičům k odpočinku, hrám i 

popovídání.  Před školou stojí nová informační 

tabule, kde se dovíte něco víc o rostlinách a 

stromech rostoucích na školní zahradě, najdete tam i 

informace o projektu. Tipněte si, kolik kusů zeleně 

vysadili ţáci, zaměstnanci nebo přátelé naší školy 

v prostoru školní zahrady. Jestliţe jste tipovali 97 

keřů a 3 stromy, trefili jste se přesně. 

Do realizace projektu se zapojili téměř 

čtyřicet dospělých z řad rodičovské veřejnosti, 

příznivců naší školy i bývalých ţáků, 41 ţáků a 

zaměstnanci školy. Podíleli se na tvorbě projektu, 

přispěli prací zajišťováním sluţeb, sponzorskými 

dary hmotnými i finančními. Zaměstnanci, rodiče a 

přátelé školy odpracovali 122 hodin (nejsou však 

započítány desítky hodin pí. ředitelky, která projekt 

vypracovala, organizačně zabezpečovala a 

zpracovávala k němu dokumentaci včetně závěrečné 

zprávy), ţáci 90 hodin. 

Naším největším finančním zdrojem při realizaci 

projektu se stal  grant ve výši 50 000 Kč. Ţáci a 

zaměstnanci školy přispěli celkovou částkou 14 000 

Kč. Sponzorsky od firmy GLOBAL BROKERS 

jsme získali 18 500 Kč. Obec pro všechny věkové 

skupiny spoluobčanů zakoupila venkovní stůl na 

stolní tenis. Vyčerpali jsme účelovou dotaci od obce 

ve výši 19 370,50 Kč. Obec se téţ aktivně podílela 

na likvidaci skládky za školou. 

Děkujeme touto cestou 167 rodinám, kteří jste se 

zapojili do projektu tím, ţe jste vřele přijali naše 

ţáky. Jejich prostřednictvím jste měli moţnost 

seznámit se s cíli projektu i projekt podpořit 

zakoupením přívěsku ke klíčům s logem školy. 417 

přátel naší školy vlastní přívěsek na klíče s logem 

školy. Tím jste ţáky podpořili v jejich snaţení 

částkou 4 847,- Kč.   

 Moţná, ţe jste se o úspěšné realizaci našeho 

projektu dozvěděli i z rádia, jestliţe jste měli 

naladěné regionální vysílání Českého rozhlasu nebo 

stanici Český rozhlas 2 Praha. 

             Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, 

kteří se do projektu aktivně zapojili.  SPOLEČNĚ 

JSME TO ZVLÁDLI.  

 

 

 

 

 

           V skrytu duše jsem touţila, aby náš  školní 

projekt „Společně to zvládneme“, který je součástí 

mezinárodního projektu „Škola pro udrţitelný ţivot“ 

se stal inspirací pro činnost dalších lidí.  

Mé tajné přání bylo splněno prostřednictvím obcí 

vypracovaného projektu „Pomáháme lidem 

zlepšovat místo, kde ţijí“ vyhlášený Nadací VIA a 

NADACÍ ČESKÉ SPOŘITELNY. Kéţ by i tento 

projekt získal grant, aby obyvatelé Rokytna i dalších 

obcí  mohli v prostoru bývalé skládky v blízké době 

vychutnávat pohodu relaxační zóny. 

Velmi mě potěšila aktivita občanů z Bohumilče. 

„Bohumilečáci“ si spočítali, ţe v jejich obci ţije 20 

dětí. Rozhodli se zpříjemnit jim pobyt na místním 

hřišti vybudováním nových průlezek. Pochopili, ţe 

nestačí pouze upozorňovat a čekat s otevřenou dlaní. 

Bohumilečské děti pod vedením dospělých zdobí 

dýně, které nabídnou spoluobčanům. Výtěţek věnují 

na obnovu hřiště. Sponzorsky mají nasmlouvané 

určité práce při výrobě a instalaci průlezky. Obec je 

podpoří materiálem a dotací. 

„Bohumilečáci“, velmi vám fandím a věřím, ţe se 

vám podaří vaše představy zrealizovat. Uţ proto, ţe 

věřím v sílu myšlenky a snaţení ve prospěch dětí. 

Posílám vám hodně síly a elánu. 

 

 

                                                                                                 

 

Ve škole bude „fičák“ 

V pátek 14.října nám byla  po telefonu 

oznámena báječná zpráva. V pondělí 24.října v 9:00 

hodin navštíví naší školu zástupci z kraje, novináři a 

zástupci firmy Panasonic. Předají našim ţákům dar 

– dva počítače. 

Jak poděkovat? Svolali jsme celoškolní 

shromáţdění, dali hlavy dohromady a vymysleli 

plán. Paní kuchařky upečou dobrý koláč, ţáci IV. a 

V. ročníku vyrobí pro naši návštěvu i všechny 

spoluţáky jednohubkové pohoštění a nazdobí malý 

švédský stůl. Všichni ţáci od prvňáčků po páťáky si 

připraví krátké vystoupení. 

Chceme hostům předat alespoň část naší radosti. 

 Tímto darem se rozšíří počet ţákovských 

počítačů  na 17. Jeden počítač (při současném počtu 

47 ţáků) vyjde na 2,76 ţáka. Ţáci  se uţ těší, jak 

novou počítačovou síť budou vyuţívat při 

vyučování i v době svého volna.  

             Náš dík firmě PANASONIC.  

 

Hodně příjemných chvil pří vůních, barvách a chutí 

podzimu. 

                                                                                                            

Olga Brousilová 

 



 

 
 
 

 

 

 

Nařízením vlády ze dne 16.11.2004  se stanoví lhůty 

pro výměnu občanských průkazů. 
 

Státní občané ČR,  kteří  ještě  mají  občanské 

průkazy   bez   strojově   čitelných   údajů  
 

 

vydané  do   31.12.1994  jsou  povinni  

si dát tyto průkazy vyměnit nejpozději 

do   31.12.2005.  
 

Zákon č. 395/2005 Sb ze dne 1.10.2005 ale stanoví 

výjimku.  
Citace zákona : 

Změna zákona o občanských průkazech  

V § 24 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 

559/2004 Sb., se na konci odstavce 2 doplňují slova 

"s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům 

narozeným před 1. lednem 1936, pokud není            

v těchto občanských průkazech doba ukončení 

platnosti vyznačena konkrétním datem".   

 

To znamená, ţe občané, kteří jsou narozeni před 

1.lednem 1936 a mají ve svém starém občanském 

průkaze vyznačenu dobu platnosti neomezenou,  

nemusí  svůj  občanský  průkaz  měnit. 

 

Ţádost o vydání nového Občanského průkazu 

mohou  občané  Rokytna   podat   v  úřední  dny  

na některém z těchto úřadů: 
    

Městský úřad Sezemice 
Úřední dny :  pondělí a středa   8 – 17 hodin ,  

                      pátek                    8 – 11 hodin 

 

Magistrát města Pardubic , 

náměstí Republiky  (vchodem od divadla) 

Úřední dny :  pondělí a středa   8 – 17 hodin ,  

                      úterý                     8 – 15  hodin 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jelikoţ jsme zjistili, ţe byla chyba v harmonogramu 

svozu popelnic v Rokytenských novinách v prosinci 

2004 , tak uveřejňujeme nový. 
 

Svozovým dnem je kaţdé druhé pondělí. 

  

měsíc den 

  říjen            10,  24 

  listopad       7,  21 

  prosinec       5,  19  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pokud  chcete  uveřejnit   svoje  příspěvky  

na  stránkách našich  novin , budou  Vám  

otištěny zdarma  a  v  celém znění. 

 

V novinách  lze též    otisknout   soukromou   

nebo   firemní inzerci.  

  

  Cena této inzerce činí : 

   (formát stránky A4 ) 

              

              Celá stránka       200  Kč 

              Půl stránky         100  Kč 

              Čtvrt stránky       50  Kč 
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