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Za období od minulého vydání rokytenských novin  

jednalo  zastupitelstvo   3  x. 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno  

č. 5/2005      ze dne 2.11. 2005 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady 

za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou změnu  

a to ve výši : 

        Příjmy:  1.780.000,- Kč   

        Výdaje: 1.780.000,- Kč                

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku 

pro   pana ing. Jana Rouse  a to p.p.č. 412/34             

o výměře 1157 m
2
 v obci Rokytno 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. 
       

4. Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku 

pro   pana Jaroslava Nováka  a to p.p.č. 127/61          

o výměře 257 m
2
 v obci Rokytno a k.ú. Rokytno          

za  cenu 35 Kč/m2. 
     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb 

v platném znění. Vyvěšeno 11.10.2005, sejmuto 1.11.2005.  

 

5,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku 

pro manţele pana Václava Petráska   a paní Marii 

Petráskovou  a to p.p.č. 412/35 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 :  

   a,  změnu Zřizovací listiny Základní školy v Rokytně 

s účinností od 1.1.2006. Touto  změnou bude uveden 

do souladu se zákonem 561/2004 Sb. nový název školy  

–  „Základní škola  a mateřská  škola Rokytno , okres 

Pardubice“.  

   b. přerozdělení  účelové dotace (odpisy) ve výši 

184.231,- Kč a to takto :     

- výpočetní technika a prezentační technika 

125.000,- Kč  

-  úpravu školní zahrady ve výši 19.400,- Kč  

- obnovu nábytku v MŠ 36.600,- Kč  

- vymalování šk. kuchyně a chodby 3.231,- Kč   

-  coţ cekem činí 184.231,- Kč. 
 

 

 

7, Obecní zastupitelstvo podle § 167 odst. 2 

zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon)   

     zřizuje orgán školy s názvem :  

„Školská rada při Základní škole a mateřské škole  

Rokytno.“Školská rada má tři členy. 

 Jejich jmenování a volba jsou dány § 167 odst. 

2,3,4 a 5 zákona č.561/2004 Sb.   

 

8, Obecní zastupitelstvo souhlasí s realizací 

výstavby rodinných domků v navrţených lokalitách 

( k.ú. Rokytno III.1, III.2 , III.3 , III.7 , k.ú. 

Bohumileč III.4, III.5 , III.6)  III. Změn ÚPSÚ 

Rokytno a to ještě před  dokončením III. změn 

ÚPSÚ Rokytno.  

   

9, Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem 

plynovodů Východočeské plynárenské a.s. a, STL 

plynovod PE D 50 – 163 m, 5 ks přípojek v celkové 

délce 36,35 v lokalitě A2 za cenu 55.000,- Kč . 

b, NTL plynovod PE D 63 – 82,5 m , 3 ks přípojek 

v celkové délce 7,8 m lokalita  „Koupaliště“        

za cenu 27.000,- Kč.   

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 6/2005  ze dne 30.11. 2005 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání 

rady za poslední období. 

    

2, Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 

provizorium na rok 2006. 

 Příjmy:  8.715.000,- Kč      

 Výdaje: 8.715.000,- Kč 

 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou 

změnu k 30.11.2005 a to ve výši : 

 Příjmy: 87.800,- Kč    Výdaje: 87.800,- Kč 

 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje směnnou 

smlouvu s panem Liborem Nimrichtrem, a to 

pozemek .p.č. 686/42 ,  o výměře 739 m2              

za pozemek p.č. 686/29 o výměře 1139 m2 ,  

z důvodu ukončení výstavby rod. domku ve III 

etapě lokality A2.Vše v obci Rokytno a k.ú. 

Rokytno s doplatkem 60.000,- Kč. Zároveň ruší 

bod č. 5 usnesení č. 3/2004 z 16.6.2004              

pro netečnost pana Krpaty  . 
     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb 

v plat. znění. Vyvěšeno 11.11.2005 sejmuto 29.11.2005.  
  

5, Obecní zastupitelstvo ,    schvaluje prodej 

pozemku pro manţele  pana Jaromíra Kohoutka a 

paní Martinu Kohoutkovou a to  p.p.č. 1123/160   

o výměře 72 m
2
 v obci a k.ú.  Rokytno   za  cenu  

35  Kč/ m
2
. 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb 

v plat. znění.Vyvěšeno 11.11.2005,sejmuto 29.11.2005.  
 

 

  O  čem se jednalo 



6, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí změnu trasy 

R-35 a pověřuje starostu jednáním o moţném posunu 

do původní trasy .  
 

7, Obecní zastupitelstvo schvaluje zpětný odkup 

pozemků parcelních čísel , 686/43 , 686/41 , 686/36 , 

za cenu 200 Kč/m
2
 + daň z převodu z nemovitostí . 

Jedná se o lokalitu A2 která byla územním plánem 

určena pro výstavbu rod. domků a v současné době je 

dotčena trasou R –35 . 
 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje obecně závaznou 

vyhlášku   č.3/2005 o místním   

 poplatku za provoz systému shromaţďování , sběru , 

přepravy,   třídění ,   vyuţívání a  odstraňování 

komunálních odpadů.              

9,Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí daru tj. 

pozemku parcelního čísla 265/3 v k.ú. Rokytno od 

paní Vlasty Nejezchlebové , paní Stanislavy Pokorné a 

pana Petra Havlíčka. 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 7/2005  ze dne 14.12. 2005 
 

1, Obecní zastupitelstvo  souhlasí s uzavřením 

Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky 

parcelních čísel 1221/1 a 1215(PK) v k.ú. Rokytno 

s Východočeskou plynárenskou a.s. na základě 

zaměření stavby „VTL přípojka Chvojenec.“ 
    

2, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o 

konání valné hromady společnosti VaK Pardubice a.s. 

dne 9.února 2006, na které bude akcionářům 

navrţena koupě čistírny odpadních vod Semtín 

s podporou strategického  partnera . 
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočet Svazku 

obcí „Loučná“ na rok 2006 ve výši: 

        Příjmy:  363.200,- Kč   

        Výdaje: 363.200,- Kč 
 

4, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí  ţádost         

o ukončení   „Nájemní smlouvy“   v  hospodě 

v Bohumilči a pověřuje radu obecního zastupitelstva 

jednáním o výběru nového nájemce .  
 

5,Obecní zastupitelstvo schvaluje odměny pro 

neuvolněné členy obecního zastupitelstva dle Nařízení 

vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů. 
                

6, Obecní zastupitelstvo schvaluje ţádost o dotaci 

15.000,- Kč pro oddíl malé kopané   

   „Čemus Rokytno“ na rok 2006 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na úvod se krátce vrátím k říjnovému vydání 
Rokytenských novin, kde jsme Vás 
informovali  o přiznání dotace z MŽP na první 
etapu naší tlakové kanalizace a povinnost 
proinvestovat osm milionů korun do konce 
letošního roku.  
  K dnešnímu dni, kdy noviny vycházejí 
můžeme konstatovat, že i přes nemalé potíže 
se podařilo výše uvedených osm milionů 
proinvestovat a faktury proplatit. V pondělí  
19. prosince přijela na kontrolu pracovnice 
Agentury ochrany přírody v Pardubicích 
(detašované pracoviště MŽP Praha), která má 
naši stavbu na starosti.  
 Po překontrolování všech dokladů (stavební 
deník ,zápisy z kontrolních dnů , faktury atd.) 
nebylo shledáno žádných závad a v příštím 
roce můžeme pokračovat  směle dál. 
  Pokračování v  příštím roce znamená 
dotažení potrubí ke hřišti ve Chvojenci a 
následné osazení čerpacích šachet. Dále 
předpokládáme v měsíci dubnu spuštění 
zkušebního provozu čistírny odpadních vod a 
montáž čerpadel do šachet. Ke konci roku 
2006 nás bude čekat závěrečné vyhodnocení 
I.etapy a pokud vše dopadne dobře můžeme 
žádat o dotaci na II.etapu což je zbývající část 
Rokytna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, 
 za každého dalšího 80 Kč. 
 

Poplatek se platí  za psa od stáří tří měsíců.  
V prvním roce se platí za poměrnou část 
roku. 
 

Poplatek za psa lze zaplatit stejně , jako 
poplatek za odpad /při převodu na účet 
uveďte variabilní symbol – číslo domu/ ,     
             a  je  splatný  do 31. 3.2006. 
 

 

Opakování je matka moudrosti, tak již 
poněkolikáté připomínáme. 
I když máme zaplacený poplatek za psa , přesto 
pro nás platí ustanovení místní vyhlášky             
o zákazu volného pobíhání psů.  tím se rozumí, 
že každý pes má majitele, to znamená,  že       

na ulici se pes nesmí nikdy objevit sám 
bez dozoru vlastního pána. Takto volně 
pobíhající pes může být odchycen odchytovou 
službou, umístěn do útulku a při jeho vyzvednutí 
si veškeré náklady za odchyt zaplatí majitel. 
 
 

Harmonogram 

svozů   popeln ic   v  roce  2006  
 

svozovým   dnem    je    pondělí 
 

 

měsíc den 

  leden 2,   16,   30 

  únor       13,   27 

  březen            13,   27   

  duben       10,   24      

  květen              8,   22      

  červen         5,   19 

  červenec         3, 17, 31 

  srpen        14,  28 

  září         11,  25   

  říjen               9,  23 

  listopad          6,  20 

  prosinec         4,  18  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Poplatek za svoz a odstraňování komunálních 

odpadů pro rok 2006 byl vzhledem ke zvýšení cen 

za skládkovné a svoz stanoven obecním 

zastupitelstvem   na  350 Kč za osobu .  

I přes toto zvýšení je poplatek v naší obci jeden 

z nejniţších v okolí.  
 

Splatný  je  do  31.  3.  2006 . 
 

 
Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu            
v  Rokytně   ( po, út, čt, pá  do 15.30 hodin 

                                     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. 

 

Poplatek se skládá : 

 

a,  z  částky  100  Kč za kalendářní rok za tříděný 

odpad  
 

b, z částky 250 Kč za kalendářní rok za netříděný 

komunální odpad. Tato částka je stanovena podle 

skutečných nákladů obce předchozího roku na 

sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 

Skutečné náklady za rok 2005 ( odvoz  TKO a 

nákup popelnic na TKO ) činí 199.109,-  Kč      

za  784  poplatníků (obyvatel s trvalým pobytem 

a domů slouţících k rekreaci). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Likvidace odpadů v obci Rokytno v číslech 
 

 

 

Příjmy a výdaje v roce 2005 

 
 

 

Příjmy   rok 2005 
 

Výdaje   rok 2005 
 
 
 

od občanů 

 
 
 

218.000 Kč 
Odvoz 

netříděných 

odpadů 

 
 
 

157.050 Kč 

 

 

EKOKOM 

 
 

55.041 Kč 

Odvoz 

tříděných 

odpadů 

 
 
 

81.732  Kč 

ostatní příjmy. 

smlouvy, 

pron. popelnic 

 

13.800 Kč 

Nákup popelnic 

a kontejnerů 

 
 

 
 

83.657 Kč 
  

Odvoz  

nebezpečného 

odpadu 

 
 
 

 

18.743 Kč 
 
 
 

C e l k e m 

 
 
 

286.841 Kč 

 
 
 

C e l k e m 

 
 
 

341.182  Kč 

  

 

 

Dále děkujeme všem , kteří poctivě třídí odpady. 

Protoţe  dobrým přístupem k třídění odpadů se nám 

podařilo vytřídit velké mnoţství druhotných surovin , 

které by jinak skončily   na   skládce.   

K  třídění máme, ale jednu prosbu, do kontejnerů 

dávejte  jen  ten odpad, který tam patří ( papír, sklo, 

plasty).  

Plastové lahve sešlapujte a vysypávejte z igelitových 

tašek, protoţe tím šetříte místo v kontejneru pro 

ostatní a zároveň i peníze nás všech – musí se častěji 

vyváţet a to stojí samozřejmě víc peněz . 

 

 

Odpad  za období říjen 2004 aţ říjen 2005 :   
 

 

Druh  odpadu 
 

Mnoţství  odpadu 
 

Plasty 
 

6,410  t 
 

Sklo 
 

9,490 t 
 

Kovy 
 

4,850  t 
 

Papír 
 

3,740  t 
 

TKO 
 

60,760  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro názornost ještě  uvádíme předpokládané 

příjmy a výdaje   pro rok 2006 
 
 

 
 

 

Příjmy  2006 Výdaje   2006 

 
 
 

od občanů 

 

274.400 Kč 
Netříděné 

odpady 

 

187.277 Kč 

 
 

EKOKOM 60.000 Kč 
 Tříděné 

odpady 
115.256 Kč 

 

ostatní   

 
 
 

14.600 Kč 
Nákup 

popelnic  

 
 

30.000 Kč 

 

  
Nebezpečný 

odpad  
20.000 Kč 

 
 

Celkem 
 

349.000 Kč 

 
 

Celkem 
 

352.533  Kč 

 

 

 

 

 

 

           Plesová  sezóna 
                 2006 
 

 
 
V  roce  2006 se uskuteční v  Rokytně   
 v   hospodě   „U Pitrů“  tyto plesy: 

 

20.1.2006         Myslivecký ples 
17.2.2006         Hasičský ples  

11.3.2006         Maškarní ples 
 konec března  2006   2. školní ples 
 

 

 

 
    

 



 

 

 

                                            

MLADÍ HASIČI 

 

 

Letošní hasičská sezóna začala prvním závodem 

v Čeperce, kde se dětem dařilo. Mladší si přivezly 

medaile za druhé místo a i starší nezklamaly a 

obsadily celkem obvyklé 6.místo. Přibliţně za měsíc se 

v Dolanech konalo okresní kolo závodu hasičské 

všestrannosti. Měli jsme problémy se sloţením 

druţstev, protoţe některé děti ráno k hasičárně 

nepřišly ( coţ mě velmi mrzí a ostatní, kteří ráno kvůli 

závodům vstávali, taky). Díky dobré vůli rozhodčích, 

jsme nakonec mohli nahlásit dvě soutěţní druţstva - 

jedno mladší a jedno starší.   Mrňata doběhla           

na 5.místě a  starší na 7.  

Po dvou podzimních závodech máme letošní ročník 

skvěle rozjetý - mladší se díky stříbru z Čeperky drţí 

na druhém místě právě za Čeperkou a mají velký 

náskok před ostatními druţstvy, starší jsou pak         

na místě 4. a dýchají na záda Bukovině, která má 

náskok jeden bod. Takţe doufám, ţe si obě druţstva  

na jaře povedou minimálně tak dobře, jako na podzim 

a konečně vybojují medaile v celkovém hodnocení 

ročníku 2005/2006. Ale aby se jim to povedlo, musí 

pořádně trénovat, coţ se většině nechce. 

Kromě trénování štafet, útoku a všech ostatních 

disciplín se snaţím vymýšlet i různé další aktivity, ale 

bohuţel není moc času. Proto jsem ráda, ţe starší 

holky v čele s Jitkou Moravcovou mají zájem o 

trénování nejmenších dětí, snad jim to nadšení vydrţí.  

Od prosince 2004 do května 2005 jsem ve spolupráci 

s paní Trojanovou z rokytenské knihovny uspořádala 

„soutěţ s drakem Hasíkem“, té se však zúčastnilo 

pouze 7 dětí, ceny uţ si v knihovně vyzvedly.  

V březnu jsme si zajeli zacvičit a trochu potrénovat  

do tělocvičny v HK -  letos je to opět v plánu. 

Duben a květen byl ve znamení závodů, v červnu děti 

předvedly poţární útok na dětském dnu, začátkem 

července na oslavách v Bukovině. Na první adventní 

neděli jsme vyráběli adventní věnce a svícny - všem se 

moc povedly. Třetí adventní neděli budeme dělat 

přáníčka a ozdoby na stromek. Chtěla bych s dětmi jet 

i do kina, ale… jak uţ jsem psala plánů hodně,  času 

málo.  Po Vánocích uţ začneme trénovat                    

na Rohovládovou Bělou a plnit odznaky odborností. 

Na nástěnce u zastávky jsou vyvěšena pravidla 

soutěţe PO očima dětí, které se mohou zúčastnit 

děti od školky aţ po maturitní ročník. Pokud by 

měl někdo zájem, můţe kreslit obrázky, psát básně, 

povídky apod. aţ do 31.3.2006. 
 

Na začátku jsem psala, ţe se nám dost často stává, 

ţe na závody se sejde málo dětí a máme problémy 

se sloţením druţstev. Přespříští rok odejdou téměř 

všechny děti ze starších do dorostu a z mladších  

do starších,  takţe v mladším druţstvu zůstane asi 

5 dětí, proto bych chtěla pozvat všechny děti, které 

by měly zájem navštěvovat krouţek mladých 

hasičů, aby přišly na některou naši schůzku, kde se 

dozví podmínky přijetí a další informace. Kdy se 

budou schůzky konat se dozvíte buď na tel. 

776646869 nebo od dětí. Přihlásit se mohou děti 

zhruba od 5 let. 

     O tom co se u mladých hasičů děje se můţete 

dozvědět i na internetových  stránkách 

www.sdh-rokytno.wz.cz. 

Všem přeji veselé Vánoce, šťastný nový rok a 

dětem ať je „hasičák“ stále baví a ať se jim na 

jaře daří.  

 

                                                    Jana Richterová 

 

 

 

 

Pozvánka  

na vánoční bruslení  

 
 

Zveme děti, ale i  dospělé  na tradiční 

vánoční bruslení,  které se koná 

 

24. 12. 2005  od  9.30 do 11  hodin 
na zimním stadiónu v Třebechovicích.       

Odjezd bude v 8,30 hodin  

od hospody v Rokytně. 

  

Hráčům,fanouškům a dalším lidem bych chtěl 

popřát hezké proţití vánočních svátků a mnoho 

úspěchů a štěstí v novém roce. 

 

                      za HC ROKYTNO předseda oddílu   

Leder Václav 

 

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


Poděkování 

           z   Bohumilče  

 

       Váţení spoluobčané,  

 

rády bychom  touto cestou poděkovaly všem lidem, 

kteří se zapojili a podpořili akci  některých 

„Bohumilečáků“ s názvem „Užijte si podzimu“.  

Jak jistě víte, děti spolu s maminkami zdobily okrasné 

dýně a následně je prodaly formou pochůzky po obci. 

Dále bylo moţno zakoupit dýňové trpaslíčky i v MŠ 

v Rokytně. Děti  během  říjnového  snaţení získaly 

částku 4 110,-Kč. Peníze budou po dohodě s OÚ 

Rokytno pouţity na nákup sportovního zařízení        

na hřiště v Bohumilči. Kopie faktury  o nákupu 

konkrétní věci, bude k nahlédnutí na OÚ Rokytno 

přibliţně od měsíce března 2006, kde jsou zatím 

peníze uloţeny v trezoru. 

      Pevně věříme, ţe i ti, kdo nahlíţeli na celou 

podzimní snahu dětí a dospělých s pohrdáním a svým 

jednáním nás všechny „zapálené“ pro dobrou věc 

odrazovali, pochopí,  ţe nelze čekat s otevřenou dlaní 

 „ co nám kdo dá “. Navíc se domníváme, ţe je třeba  

děti od malička vést k samostatnosti, zdravému 

sebevědomí, pocitu být uţitečný a samozřejmě přiloţit 

ruku k dílu.  Bez pochopení většiny lidí z našeho okolí 

nelze takové akce realizovat, a proto děkujeme 

 za jejich podporu. 

           V neděli 11.12.2005 proběhla v Rokytně         

U Pitrů naše další akce, a to vánoční výstava s názvem 

„Užijte si adventu“, která byla uskutečněna díky 

štědrosti a ochotě  paní ing.Jaroslavy Veselé a její 

rodiny, která spolu s dalšími maminkami  

z Bohumilče a Rokytna zajistila vše potřebné          

pro zdárný průběh výstavy.  I  pan fotograf Jaroslav 

Hřebíček zapůjčil  některá svá díla  k prohlédnutí. 

Jak jistě všichni zúčastnění víte ( a nebylo Vás málo), 

po zhlédnutí výstavky betlémů bylo pro děti 

připraveno zdobení perníčků, ovoce či tvoření 

drobných vánočních ozdob. Vše probíhalo              

pod dohledem paní Hedviky Zbudilové,  a proto 

děkujeme za její  snahu a ochotu. 

          Jelikoţ  byla celá výstava situována                 

do  Rokytna,  „vyuţily“ jsme nadání dětí ze Základní 

školy Rokytno, které nám všem na uvítanou zahrály a 

zazpívaly vánoční koledy  pod vedením paní učitelky 

Milady Reinberkové. Děkujeme všem zaměstnancům 

školy za podporu a samozřejmě  i za půjčení 

nádherného betlému a andělíčků z dílny keramického 

krouţku.     

           

 

 

 

 

 

 Na konec bychom chtěly  popřát všem lidem 

krásné a veselé Vánoce, hodně zdraví do Nového 

roku, ale děkujeme i  lidem, kteří nás svým 

zájmem   o výstavu podpořili a opět nás posunuli o 

kousek blíţe ke splnění přání dětí z Bohumilče 

ohledně jejich hřiště.   

                                                                                             
Magdalena Ráţková, Lenka Bulvová,  

Magda Štěpánková, ing.Nikola Košová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

   Placená inzerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NABÍZÍME VÁM 
 

         FINANČNÍ PORADENSTVÍ 

 

- zpracování analýzy 

- sestavení osobního finančního plánu 

- hypotéky 

- pojištění 

- investování 
 

 

Veškerá agenda spojená s realizací  BEZPLATNĚ 
 

Větší jistota, více času , větší zisk. 
 

Působíme na celém finančním trhu. 

 

Kontakt :     Michal Klouda 

                      tel.mobil: 605 472 685 

                      e-mail: michalklouda@seznam.cz       

 

 

 



Základní škola 

informuje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střípky z naší školy 
 

 

 

Ze života mateřské školy 
 

  S nadcházejícím podzimem k nám do přišel 

„Podzimníček“. Dětem přinesl hodně radosti. 

S „Podzimníčkem“ a dětmi jsme připravili pro rodiče 

podzimní tvořivé odpoledne, na kterém si rodiče se 

svým dítětem vytvářeli podzimní výzdobu – papírové 

dráčky, řetězy z listí apod. 

 28.11.2005 za pomoci rodičů a OÚ jsme 

s dětmi navštívili kulturní sál sezemické radnice, kde 

se konal dětský divadelní festival „Děti dětem 2005“, 

kde jsme zhlédli pohádku „O perníkové chaloupce“. 

 Uţ je tady prosinec a děti se těší na čerta a 

Mikuláše. V pondělí 5.12.2005 se dočkaly – do MŠ 

dorazil krásný Mikuláš, velký čert se spoustou malých 

čertíků a andílků. To děti ze ZŠ přišly nadělit balíčky 

našim dětem. Role Mikuláše se zhostil sám pan 

starosta a do masky posla pekel se převlékl Lukáš 

Brousil. 

Ve středu 7.12.2005 proběhlo vánoční tvořivé 

odpoledne pro rodiče a děti. Odpoledne se vydařilo. 

Děti s nadšením vyráběly s rodiči vánoční řetěz, 

papírové ozdoby na stromeček, růţičky ze sušených 

jablek, svícínky, společně vystřihovali sněhové 

vločky. Upekli jsme cukroví a teď nás čeká zdobení 

vánočního stromečku a nadílka dárků. Velký dárek 

v podobě nového dětského nábytku dostaly děti uţ 

předem. 

V pondělí 19.12.2002 potěší děti  rodiče, 

prarodiče i své blízké vánočním vystoupením. 
                                          Hana Holubová, Jana Bednářová, Dis. 

 

 

 

 

 

 

 

Váţení spoluobčané, 
 

sešel se rok s rokem a opět tu máme 

vánoční čas plný poezie a očekávání, čas vůně 

vanilky a františku, čas rozzářených očí. 

Vánoce jsou těsně spjaty  s nadílkou. Zvyk 

dávat dárky je starý jako lidstvo samo. Je to projev 

přátelství, lásky a úcty. Jiţ ve 14. století hovoří 

zprávy o tom, ţe si staří Čechové posílali dary na 

Štědrý den a na Nový rok.  

Dodnes mají lidé pocit, ţe kromě svých nejbliţších 

by měli obdarovat i ty, kteří o dar stojí nebo ho 

potřebují. 

Dovolte, abych Vás touto cestou 

informovala o projektu „Vánoční strom              

pro čtyřnohé kamarády.“ Projekt je zacílen           

na všechny lidi s dobrým srdcem, kteří věnují 

jakýkoliv dárek čtyřnohým kamarádům             

pod vánoční strom umístěný ve specializované 

pardubické prodejně SUPERPET FAMILY 

CENTRUM     U INTERSPARU – do 23.12.2005. 

Dárky budou dětskou delegací slavnostně předány 

obyvatelům městského útulku v Pardubicích 

24.12.2005. 

 Vy, kteří odebíráte Pardubické noviny se 

můţete prostřednictvím seriálu článků a fotografií 

seznámit s jednotlivými obyvateli útulku. Moţná, 

ţe právě Vy hledáte pozorného posluchače, který 

dokáţe rozzářit všední den. Doufejme, ţe se 

některému pejskovi podaří najít toho, kdo ho bude 

mít opravdu upřímně rád. 

 Ţáci a zaměstnanci ZŠ Rokytno se           

do projektu zapojili a přispěli částkou 1.608,- Kč, 

za kterou byly nakoupeny pamlsky pro psy. 

 Váţení rodiče, vzácní přátelé naší školy. 

Přijměte od nás poděkování za pomoc a podporu. 

Bez Vás by se nám nepodařilo zajistit tak bohatou 

nabídku zájmové činnosti pro děti ani vydařené 

výjezdové akce. Kabinety i školní zahrada by byly 

chudší o pomůcky, hry, hračky, vybavení. 

Nepodařil by se nám zrealizovat projekt „Škola 

pro udrţitelný ţivot“. Tímto děkuji vedoucím 

krouţků – paní Hadašové, Zbudilové, Fouskové, 

„školním dopravcům“ paní Hadašové, Hruškové i 

OÚ Rokytno. Za věcné dary nebo finanční 

podporu děkujeme rodinám Blaţkových, 

Ráţkových, Štěpánkových, Hlavatých, 

Budíkových, Hruškových, firmě Soreal, s.r.o. 

z Rokytna, Global Brokers 

 Váţíme si i všech, kteří podpořili náš 

1.školní ples – firmy, soukromí podnikatelé, 

přátelé školy - Dabro – Danel, Dimpo, Exver, 

Nowaco, firma pana Černého, pana Loskota, pana 



Novotného, pana Soukala, pana Ledera, manţelé 

Bednářovi, Blaţkovi, Brousilovi, Čáslavští, Ehlovi, 

Holubovi, Horákovi, Hruškovi, Husákovi, Šindlarovi, 

Klofátovi, Kolínovi, Lederovi Aleš a Radka, 

Matějkovi, Minaříkovi, Pospíšilovi, Reinberkovi, 

Štejnarovi, Zbudilovi, Zelinkovi, Valentovi. 

 Děkujeme i obci Rokytno, která 

prostřednictvím zastupitelů rozhodla o finančním 

příspěvku na kaţdoroční realizaci plaveckého kurzu 

dětí 1. – 5. ročníku. 

 Co si přát po stromeček? Ţáci se zamýšleli nad 

tím, co by nadělili, kdyby byli Jeţíškem. Některé 

úvahy zveřejňujeme. 
 

Co by nadělili rodině? 
- Lásku, abychom se měli rádi, pohodu, aby byl klid. 

- Auto, protoţe moje mamka chce nové auto. 

- Rybičky, protoţe si rybičky hodně přejí. 

- Zdraví, lásku, protoţe to potřebují, mamce, taťkovi 

Míše a mně bych dala gauč protoţe si ho moc 

přejeme. 

- Mamce přívěsek s perlou, dědovi předplatné 

časopisu Jezdectví a ještě koně, babičce vyhřívané 

ponoţky. 

- Mimino a auto. 

- Mamce nové auto, staré se rozpadá. Trpělivost, 

aby se nezlobila, taťkovi peníze, aby nemusel 

pořád pracovat. 

- Hodně lásky a radosti, štěstí, protoţe nechci, aby 

byl někdo sám a smutný. 

- Tátovi vykládanou šavli, protoţe má sbírku noţů. 

Mámě nové kolo, protoţe uţ má staré. Sestře 

prstýnek, protoţe jich má málo. Bratrovi fly wkeel, 

protoţe to mám já a líbí se mu to. 
 

Co by nadělili škole? 

- Tělocvičnu, abychom měli kde cvičit, kdyţ je 

zima. (toto přání se vyskytovalo téměř u všech 

ţáků) 

- Přátelství mezi všemi. 

- Děti. 

- Bystré ţáky. 

- Lásku, radost, peníze. 

- Já bych nadělil škole ZŠ Rokytno peníze, 

protoţe by mohla paní ředitelka Olga 

Brousilová koupit do školy nějaké nové věci. 

- Peníze, aby se tu mohly postavit třídy aţ do 

devítky, protoţe je to tady dobrý a v jiné škole 

uţ tohle nebude. 

 

 Co by nadělili Rokytnu? 

- Aby tady po Rokytně byl pořádek a 

nepovalovaly se odpadky, tak odpadkové koše. 

- Přátelství, aby se všichni měli rádi. 

 

- Vybavené hřiště. (velmi časté přání) 

- Novou silnici. Nové domy. 

- Větší obchod, protoţe aby měly prodavačky 

větší plat. 

- Bezelstnost, aby se nikdy nestávaly krádeţe 

a vandalismus.  

- Já bych Rokytnu daroval vánoční výzdobu, 

aby si lidé mysleli, ţe Rokytno je nejhezčí 

vesnice a pak taky lásku, aby se v Rokytně 

ţilo v pohodě a měli se všichni rádi. 
 

 

Na závěr otiskujeme přání Renatky ze 2.ročníku: 
 

„Kdybych byla Jeţíškem, nadělila bych rodině, aby 

Míša v noci spala. A pohodu a lásku. Škole hezké 

nadělení. Rokytnu pohodové Vánoce. Proč? Protoţe 

mám lidi ráda.“ 

 

Děti dětem: 

 

Sněhulák 
Daniel Řehák, 4.ročník 

 
Sněhulák v bílém fráčku 

stoupl si na klouzačku. 

Na hlavě měl modrý hrnec 

a kdyţ šlápl do vody, 

byl to jeho slavný konec. 

 

 

Štědrý večer 

Michaela Prášková, 4.ročník 
 

Uţ to budou dva roky, co jsme měli pěkný a veselý 

Vánoce. Pozvali jsme si k nám babičku z Vysokého 

Chvojna, aby nebyla sama doma na Štědrý večer. 

Babičku jsme si přivezli odpoledne domů. Mamka 

s taťkou připravili stůl, bramborový salát a kapra. 

Babička byla s námi v pokojíčku. Pak zazvonil na 

zvonek Jeţíšek. Taťka mu šel otevřít a dali si spolu 

kořalku. A kdyţ Jeţíšek odešel, přišel pro nás taťka do 

pokojíčku. V obýváku stál stromeček aţ ke stropu a pod 

ním byla spousta dárků. S Káťou jsme se těšily, aţ bude 

po večeři a půjdeme ke stromku rozbalovat. Všichni 

jsme tam něco našli. Babička byla hodně šťastná, ţe 

mohla u nás být a my byli taky rádi, ţe nebyla sama. 
 

 Váţení, věřme, ţe následující rok bude 

plný ţivotní energie, pohody, klidu, upřímnosti, 

skromnosti, důvěry, něţností, odvahy, pokory, 

trpělivosti, radostí – prostě všeho, co přináší láska. 

Nechť nás provází. 
Olga Brousilová 

  



 

 
                       Adam Zbudil                         Rokytno 
                                                   Natali Kolářová                      Rokytno 
                                                   Ondřej Machatý                     Rokytno 
                                                   Denisa Košová                      Bohumileč 
                                                   Viktor a Milan Ječmínkovi     Rokytno 
                                                   Lukáš Vápeník                      Rokytno 
                                                   Filip Vrbata                            Rokytno 
                                                   Matěj Trojan                          Zástava 
                                                   Matyáš Leder                        Rokytno   
                                                   Tomáš Babák                        Rokytno 
                                                   Jarmila Plesarová                  Rokytno   

 
                       Touto  cestou  jim přejeme  hodně zdraví  a štěstí  v jejich životě 

 
 

 

 
                                                       Vlasta Havlíčková           Rokytno 
                                                                Vladimír Hofman             Rokytno 
                                                                Jaroslav Olexa                Bohumileč 
                                                                Ladislav Rážek               Bohumileč 
                                                                Alena Kudrnová              Bohumileč 
                                                               Jiří Richter                       Rokytno 
                                                               Josef Klouček                  Bohumileč 
                                                               Ladislav Brutar                Rokytno  
                                                               Marie Krátká                    Drahoš                                                                      
                                                               Jiří Navrátil                      Rokytno 
 

                                                             Vzpomínáme 
 
 

 

 

 

 

                                                                               A   na   závěr  chceme                                                                      

                                                                                  popřát  všem spoluobčanům    

                                                                                 pevné  zdraví,  mnoho  štěstí , 

                                                                                       spokojenosti  a   lásky                                                                             

                                                                               v  nadcházejícím  roce 2006. 
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