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Vážení  spoluobčané , 
 

      v dnešních novinách vás informujeme o zájezdu důchodců, soutěži hasičů, 

hospodaření a jednání obce, odvozu nebezpečných odpadů a dění v naší škole. 

 
 

 
 

  
  
 

 

 

Klub důchodců Rokytno. 
 
Doufám, že se počasí umoudří a začne 
opravdové jaro a s ním každoročně doba 
výletů po naší krásné vlasti. Letos jsme vybrali 
výlet na Vysočinu do Žďáru nad Sázavou.     
Co je tu k vidění: Muzeum knihy v zámeckém 
areálu,  dále pak unikátní Zelená hora se 
Santoniho kostelem sv. Jana Nepomuckého 
s ambity. Tato pozoruhodná stavba zapsaná   
v seznamu UNESCO svou jedinečností nemá 
na světě obdoby. Na půdorysu pěticípé hvězdy 
v  desetiúhelníkovém zarovnání s ambity           
na návrší dominuje okolí. Jde o vrcholné dílo 
pozdní gotiky, nemající předlohu nikde   
na světě ani provedením.  Dílo bylo dokončeno 
v r. 1722.  A  na  Vysočině nelze pominout  ani 
Galerii  malířů  Vysočiny  ve Sněžném. 
Překrásné, náladové a srozumitelné obrázky 
tzv. chudého kraje jistě zaujmou.  Každý obraz 
lze zakoupit na místě. 

     Organizace bude jako obvykle:   Zájezd 
se uskuteční ve čtvrtek 18.5.2006       
v 7.00 hodin z  Rokytna s p. Zímou, návrat 
okolo 18 hodiny.  Podrobné pokyny budou       
u p. Kubizňáka staršího po zaplacení 100 Kč, 
jako zálohy na výdaje. 
                                             František Zajíc   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Rokytno  

pořádá 

 

3.ročník  závodu 

ROKYTENSKÁ MÍLE 

 
který se uskuteční  

v sobotu 15.dubna 2006 od 9 hodin 

 v Rokytně  v   prostoru „Kachňárny“ 

 

Závod  bude probíhat dle pravidel 

závodů hasičské všestrannosti. 

 
 
     



 

 
 
 

 

 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

A RADY OBCE  ROKYTNO 

ZA OBDOBÍ   leden  – duben 2006 

 

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

  
Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 1/2006      ze dne 1. 2. 2006 

 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání   

    rady za poslední období.    

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočet na rok   

    2006 jako vyrovnaný a to ve výši : 

    Příjmy: 9.200.000,- Kč    Výdaje: 9.200.000,- Kč  
 

3,  Obecní zastupitelstvo:  

a, deleguje na valnou hromadu společnosti   

    Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  starostu     

    obce Rokytno pana Josefa Kubizňáka . 

b, ukládá starostovi obce Rokytno hlasovat na valné  

    hromadě společnosti Vodovody a kanalizace     

    Pardubice, pro schválení koupě Biologické   

    čistírny odpadních vod v Pardubicích- Semtíně   

    od společnosti ALIACHEM a.s. IČ 60108916  

    s podmínkou,  ţe konečné  znění  smlouvy  

   o   převodu vlastnictví BČOV bude před jejím   

    uzavřením předloţeno ke schválení valné   

    hromadě společnosti Vodovody a kanalizace  

    Pardubice, a.s. 

c, nesouhlasí s poskytnutím ručitelského prohlášení   

    obce Rokytno pro společnost Vodovody a   

    kanalizace Pardubice, a.s. ve výši odpovídající   

    podílu na základním kapitálu společnosti .  

 

4, Obecní zastupitelstvo vyhlašuje výběrové řízení    

     na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“   

     pro rok 2006 a to od  6.2.2006 do 30.3.2006. 

 

5, Obecní zastupitelstvo  neschvaluje prodej   

    pozemku p.č. 154/30 v obci Rokytno a k.ú.    

    Rokytno pro společnost H.V.D. – CZ s.r.o. se   

    sídlem Sladkovského 592,  Pardubice, která   

    vlastní bytový dům čp. 147. Důvodem je, ţe na  

    výše uvedeném pozemku jsou podzemní vedení,  

    která jsou ve vlastnictví obce a distribučních  

    společností (voda, plyn, tlaková kanalizace,  

    elektro rozvody, telefonní kabely).  

  

6, Obecní zastupitelstvo schvaluje přípravu výstavby      

    druţiny při základní škole . 

 

7, Obecní zastupitelstvo schvaluje zahájení přípravy   

     zainvestování pozemku  864/6 

     pro 5 RD (Kosinova louka) . 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

 č. 2/2006      ze dne 5.4. 2006 

 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání 

rady za poslední období.    

 

2,   Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

     a,  zprávu č. 58   o výsledku přezkoumání   

         hospodaření obce za rok 2005  a tuto   

         schvaluje  s výhradou . Zjištěné nedostatky      

         budou odstraněny do 30.6.2006 .   

         Zodpovídá starosta a účetní. 

     b,  závěrečný účet obce  za rok  2005 bez výhrad      

  

3,  Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

  a, hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření  

     Základní školy v Rokytně ve výši    

     46.606,46 Kč a schvaluje ředitelce ZŠ uhradit     

     ztrátu z rezervního fondu ZŠ .  

b,  Změnu zřizovací listiny, čl. 10 odst. 5  se mění    

     takto – vypouští se slovo“ nemovitého“ 

c, obecní zastupitelstvo ţádá o vrácení odpisů  

     z  investičního majetku ZŠ Rokytno  

     za rok  2005 ve výši 36.109,20 Kč a zároveň   

     schvaluje dotaci ve výši 36.100,- Kč 

     na zpevnění plochy pod pinpongovým stolem a   

    obnovu zastaralého nábytku .    

         

4,  Obecní zastupitelstvo volí jako přísedícího   

     Okresního soudu v Pardubicích pro volební   

     období 2006 – 2010 pana Ladislava Kašpara   

 

5, Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání změny   

    projektové  studie  pro  výstavbu   druţiny  

    při  Základní škole Rokytno. Základní rozměry   

    budou změněny a to: u pohybové zóny cca 150    

    m2  a nové vypracování  propočtu nákladů na   

     výstavbu . 

 

6, Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků    

     dle „Usnesení o nařízení draţebního jednání        

    (draţební vyhlášku)“ vydané Okresním soudem     

    v Pardubicích č.j. 16E 39/2004-140 . Jedná se  

    o   lesní pozemky v k.ú. Rokytno, k.ú. Morašice a    

    k.ú. Kozašice , celková výměra draţených       

    pozemků je 10,95 ha. Výše jistoty byla okresním   

    soudem stanovena ve výši 297.000,- Kč , nejniţší    

    podání     činí 397.000,- Kč.    Na základě těchto   

   skutečností zastupitelstvo pověřuje starostu obce  

O  čem se jednalo 



   účastí na draţbě konané dne 19.dubna 2006            

   (v   nepřítomnosti místostarostu obce) a zároveň  

   stanovuje maximální výši příhozu na 103.000,-  Kč  

 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou   

    změnu k 5.4.2006 a to ve výši : 

   Příjmy: 687.000,- Kč        Výdaje: 687.000,- Kč 

 

8,  Obecní zastupitelstvo souhlasí se zadáním   

     geometrického plánu na dělení pozemků pč.      

     678/1 a 678/2 v k.ú. Rokytno k přípravě směnné    

     smlouvy. 
 

 

 

 

 

 

Místní poplatky 
  

          Připomínáme   občanům,   kteří 
„pozapomněli“ , že poplatek  za odpad   a  
psy byl splatný do 31.3.2006 ,  aby   jej 
zaplatili  co nejdříve,  

    nejpozději však do 30.4.2006.  

V případě, že tak neučiníte , bude Vám 
vystaven platební výměr, ve kterém může 
být  poplatek zvýšen  na  dvojnásobek. 

 

 
Sazba poplatku za odpad 
 za jednu fyzickou osobu s  pobytem  
v obci   na rok 2006   činí  350 Kč. 

 
Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč     
a za každého dalšího 80 Kč 

   

 
Poplatky lze zaplatit: 
 

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

(  hotovost  – účet ) 
 

  

Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol 
uvést  č.p. domu. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Skutečné příjmy a výdaje 

 obce Rokytno za rok 2005 
 

Příjmy                               v tisících Kč: 
 

Daňové příjmy                              5 608,108 

Nedaňové příjmy                          2 422,734 

Kapitálové příjmy                            781,830  

Přijaté dotace                                   631,697     

CELKEM                     9 444,369 
 

Výdaje                           v   tisících  Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství                 2353,654 

Doprava, silnice                                           427,186   

Školství                                                        824,654  

Kultura,soc.péče,zájmová činnost               536,653                                 

Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj        3362,106 

Ochrana ţiv.prostř,  odvoz odpadů               491,862 

Poţární ochrana                                            121,035 

Územní samospráva , zastupitelstvo          1 497,088 

Platba daní , vratky                                       360,610          

CELKEM                                        9974,849 

Splátky půjček                                              646,126 
 

CELKEM                 10620,975 
 

 

 

ROZPOČET OBCE  ROKYTNO 

na rok 2006 
 

Příjmy                               v tisících Kč: 
 

Daňové příjmy                              5 015,5 

Nedaňové příjmy                          1 330,4 

Kapitálové příjmy                            900,0  

Přijaté dotace                                    454,1 

CELKEM                                  7 700,0 

Zapojení přebytku z min.let          1 500,0     
     

CELKEM                     9 200,0 
 

Výdaje                        v   tisících   Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství                  2 640,0 

Doprava, silnice                                              215,0 

Školství                                                           630,0 

Kultura,soc.péče,zájmová činnost                  153,0                                 

Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj         3 046,0 

Ochrana ţiv.prostř, zeleň, odvoz odpadů       851,0  

Poţární ochrana                                                69,0 

Územní samospráva                                    1 467,0 

CELKEM                                               

9071,0 

 Splátky půjček                                               129,0 
 



CELKEM                                  9 200,0 
                                                          
 

 

                                     Střípky z naší školy   
 

 

 

Od 1.1.2006 se změnil název naší školy – Základní škola a  mateřská škola Rokytno, okres Pardubice 

 

 

 

Ţáci naší školy se jiţ tradičně zúčastnili regionální výtvarné soutěže pořádané Domem dětí a mládeţe, 

Pardubice, Štolbova. Do výtvarné soutěţi nazvané „Tváře zimy“ bylo zasláno 302 výtvarných prací. V druhé 

kategorii – ţáci základních škol od 1. do 3. ročníku se umístil Josef Valenta na 1.místě, ve třetí kategorii ţáků 

základních škol 4. aţ 5. ročníku se dělí o 1. místo Johana Hadašová s Kateřinou Práškovou a 2. místo si 

vymalovala Petra Vrbatová. 
 

Po jarních prázdninách si ţáci vyzkoušeli své vědomosti a dovednosti z matematiky a volbu strategie 

v mezinárodní matematické soutěži, která je pro ţáky 2. a 3. ročníku vedena pod kategorií „Cvrček“ a pro 

ţáky 4. a 5. ročníku je označena kategorií „Klokánek“. V kategorii Cvrček mohli ţáci získat maximum 72 

bodů. Mezi tři nejúspěšnější patří Matěj Hadaš z 3. ročníku získal 66 bodů, Vítek Macháček z 3. ročníku 59 

bodů a Jiří Turzo z 2. ročníku 42 bodů. 

V kategorii Klokánek mohli ţáci získat maximálně 120 bodů. Mezi tři nejúspěšnější patří Barbora Hlásná z 5. 

ročníku s počtem 93 bodů, Radim Bednář z 5. ročníku s počtem 77 bodů, Marko Čermák ze 4. ročníku s počtem 

71 bodů. 
 

Tradičně se v březnu se uskutečnila pěvecká soutěž „O perníkového slavíka“. Všichni ţáci školy se zúčastnili 

třídních kol, z kterých se probojovalo pět nejúspěšnějších ţáků do školního kola. Ţáci byli rozděleni do dvou 

kategorií, I.kategorii tvořili ţáci 1.- 3. ročníku, II.kategorii ţáci 4. a 5. ročníku. Jejich výkony posuzovala porota 

sloţená z vyučujících i dívčích a chlapeckých zástupců ţáků. Všichni ţáci školy se pak podíleli na vyhlášení 

sympaťáků, sympaťaček.  

V I. kategorii byli nejúspěšnější tito zpěváci: Eliška Trnková z 1.ročníku; Kateřina Malířová z 1.ročníku a Petr 

Ehl ze 3.ročníku. 

Ve II. kategorii zvolila porota jako nejlepší Barboru Hlásnou z 5. ročníku, Kristýnu Kociánovou z 5. ročníku a 

Marii Ditrtovou ze 4. ročníku. 

Za nejsympatičtější slavice byly zvoleny Eliška Trnková z 1.ročníku a Kristýna Kociánová z 5. ročníku.  

Škoda, ţe do soutěţe zasáhla poměrně velká nemocnost, která zamezila nominovaným zpěvákům Radimu 

Bednářovi, Ondřeji Ditrtovi a Kryštofu Šindlarovi zúčastnit se soutěţe. 

Máme velké štěstí, ţe mezi našimi zaměstnanci jsou šikovné paní kuchařky, které jiţ tradičně napekly a 

nazdobily perníkové slavíky pro všechny zúčastněné ţáky ZŠ i děti MŠ. Perníky byly tak dobré a lákavé, ţe 

někteří ţáci neodolali jejich vábivé vůni a poslali je do dutiny břišní dřív, neţli se mohli pochlubit svým 

nejbliţším. 
 

V sobotu 25.března se uskutečnil 2. školní ples. Na jeho přípravě a organizaci se podíleli všichni zaměstnanci 

školy i děti z MŠ a ţáci ZŠ a ţáci krouţku dovedených rukou, kteří pro návštěvníky vyrobili dárečky. 

Účastníky plesu jistě překvapily „Borověnky“ z Borku svými krásnými kroji. Nejeden návštěvník si podupával 

do rytmu při zpěvu lidových písní. Vystoupení Borověnek bylo velmi přirozené, srdečné a nakaţlivé. Vděčíme 

jim za příjemné otevření našeho plesu.  

Všichni jsme se těšili na nejmladší tanečníky, žáky 1. – 5. ročníku, se kterými vystoupení nacvičila pí. Milada 

Reinberková. Nezklamali a nejedno mateřské srdíčko se dmulo pýchou nad malým tanečníkem, tanečnicí. 

Potěšili nás i bývalí ţáci, kteří si nenechali ples své školy ujít. Všechny návštěvníky při jejich tanečních 

kreacích doprovázela hudba ve sloţení Mgr. Karel Přibyl, Oldřich Reinberk, Tomáš Přibyl. Příjemné bylo, ţe 

se snaţili vyhovět hudebním přáním účastníků plesu. 

K zdárnému průběhu plesu přispěly i ceny do tomboly. Výherci si jich mezi sebe rozdělili 100. Všech, kteří do 

tomboly přispěli si váţíme a touto cestou firmám, podnikatelům i jednotlivcům ještě jednou děkujeme. 

Firmy: 

Pan Černý – zemědělská výroba                               PACIFIC DIRECT – Holice v Čechách 

Pan Loskot – pekárna Rokytno                                 PELUSA – Bukovina nad Labem 



Pan Danel – Dabro                                                    DIMPO – Pardubice 

Pan Ladislav Soukal – soukromý zemědělec            ŢAMPIONÁRNA - Borek 

EXVER – Staré Ţdánice 
 

Manţelé: 

Stilerovi    Boltíkovi     Holubovi       Kolínovi      Reinberkovi      Valentovi 

Hruškovi   Votrubovi   Štejnarovi      Čáslavští      Ehlovi               pí. Klofátová 

Zelinkovi   Lederovi     Matějkovi     Raabovi       Brousilovi 

Malířovi    Zbudilovi    Bednářovi     Tomáškovi   Pospíšilovi  

Dík patří i všem, kteří se podíleli na ukájení žízně a hladu návštěvníků, příjemné obsluze hospody U Pitrů. 

 

Váţení návštěvníci 2. školního plesu, milí příznivci naší školy, děkuji za kladné ohlasy na náš ples. Vydařil se 

hlavně díky Vám, Vaší pohodě, která přispěla k vytvoření téměř rodinné atmosféry. Těšíme se, ţe se s Vámi 

sejdeme na 3. školním plese. 
 

 

Váţení rodiče, přátelé naší školy 

s potěšením Vám mohu sdělit, ţe společně s Lukášem Hoškem připravujeme internetové stránky školy, které 

naleznete pod internetovými stránkami obce – www.rokytno.cz. Najdete na nich základní informace o škole,    

o aktuálním dění ve škole, fotodokumentaci, dále telefonní čísla a kontakty pro případ, kdyby jste se Vy nebo 

Vaše dítě dostali do svízelné situace. Rodiče, zvláště dojíţdějících ţáků, uvítají moţnost omluvy ţáka             

po internetu a vyţádání podkladů pro domácí práci v době nemoci ţáka. Tímto Vás chceme upozornit, ţe 

všechny Vaše e-maily se soustředí v ředitelně školy a jsou předávány těm, kterým jsou adresovány. 
 
 

Pro ty, kteří nemají moţnost vyuţívat internet, zveřejňujeme důležité kontakty pro případ svízelné situace  

prostřednictvím Rokytenských novin. 

Linka bezpečí: 800155555  Linka důvěry Pardubice: 466500075 

Krizové a protidrogové centrum AD Pardubice, Jungmannova 2550: 466510160 

Klub hurá kamarád, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice:  466510161 

Fond ohroţených dětí, Masarykovo nám., 1481, Pardubice:  466530981 

Azylový dům pro ţeny a matky s dětmi Paprsek, Na Spravedlnosti 803, Pardubice: 466303109 – nepřetrţitě. 

 

 

S radostí můţeme oznámit, ţe se uskuteční dlouho plánovaná přístavba školy, na kterou obec získala stěţejní 

prostředky díky aktivitě jednoho z rodičů. Stavba je prozatím ve fázi tvoření návrhů architektonického řešení. 

Zpracovává je Ing. Arch. Tomáš Vymetálek ve spolupráci se školou a pod bedlivým okem zastupitelů obce 

Rokytno. Studie přístavby vychází z potřeb školy i obyvatel Rokytna. Přístavba bude zahrnovat učebnu školní 

druţiny, která zároveň bude slouţit pro výuku jazyků, prostor pro aktivní sportovní vyţití dětí i obyvatel 

Rokytna a potřebné sociální zázemí. Se stávající budovou bude propojena spojovacím krčkem. Tím vznikne 

prostor pro pergolou zastřešenou třídu v přírodě i pro bezpečné hry dětí, pro příjemné posezení rodičů s dětmi. 

Na počátku května se budete moci, váţení a milí přátelé, prostřednictvím informační tabule umístěné před 

školou seznámit s postupnými návrhy přístavby i s radou a zastupiteli obce schválenou studií přístavby.  

Je báječné, ţe zastupitelé obce znají potřeby obyvatel i mladé generace. Věřím, ţe díky jejich úsilí na jaře 2007 

poklepeme na základní kámen přístavby a ţe bude otázkou jen pár měsíců, kdy si budete moci všichni nové 

prostory prohlédnout a aktivně je začít vyuţívat. 

 

Upozornění pro rodiče dětí předškolního věku. 

Váţení rodiče, jestliţe budete chtít umístit své dítě ve školním roce 2006 - 2007 do naší mateřské školy, 

nezapomeňte si v ředitelně školy vyzvednout přihlášku a žádost o vzdělávání a vše vyplněné vrátit nejpozději 

do konce května 2006 ředitelce školy. Neváhejte, protoţe kapacita mateřské školy je omezená. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se snaţí aktivně vstupovat do školy. Hledají inspiraci 

pro pedagogické pracovníky. V druhém pololetí pomohli při organizaci hospitace učitelek v Montessoriho 

mateřské škole a zajištění dopravy do Jablonce nad Nisou. Zároveň pomáhají při organizování a realizaci 

školních akcí, hledají pro děti nové aktivity k posílení jejich rozvoje tělesného nebo duševního. Díky tomu 

například zrealizujeme i saunování našich dětí z MŠ v H-centru ve Starém Hradišti.  

 

 

http://www.rokytno.cz/


 

O tom, jak děti v mateřské škole ţili a na co se mohou těšit do konce školního roku se dozvíte z následujícího 

příspěvku pí.uč. Hany Holubové a pí.uč. Jany Bednářové, Dis. 
 

V únoru 2006 proběhla v MŠ pěvecká soutěţ „o perníkového slavíka“. Všechny děti čekala sladká odměna 

v podobě perníkových slavíčků, které upekly naše paní kuchařky. 

Všechny děti také dostaly barevný diplom. Nejlepší zpěváčci byli odměněni velkým perníkovým slavíkem. 

V březnu ţily děti karnevalem. V pátek 10.3. vypukl v MŠ rej masek, kde se děti předvedly v krásných 

maskách. Ve vyzdobené třídě celé dopoledne děti tancovaly, soutěţily a hrály si hry. Byly se s maskou 

pochlubit i v ZŠ a ve školní jídelně. Karneval se dětem vydařil.  

29.3.2006 proběhlo v MŠ tvořivé odpoledne rodičů s dětmi s velikonoční tématikou. Rodiče tentokrát přišli 

s mnoha náměty a nápady. 

Na uvítání jara dostaly děti krásné krepové povlečení s medvídky a oranţová froté prostěradla. 

Od 20.dubna budou mít děti moţnost navštěvovat saunu v H-centru ve Starém Hradišti. 

Do konce školního roku nás ještě čeká vystoupení děti maminkám ke svátku matek, školní výlet. Letos jsme se 

rozhodli navštívit muzeum v Holicích a zámeckou zahradu v Častolovicích. 

Koncem května navštíví starší děti EKOCENTRUM PALETA v Pardubicích – výukový program „Ţivotní 

prostředí - odpady“. 

V červnu uskutečníme tradiční sportovní soutěţní odpoledne – rodiče a děti a  rozloučení s předškoláky. 

 

Činnos t  ško l n í  d ruž i n y oč ima  dě t í  
 

KK  AA  RR  NN  EE  VV  AA  LL  
 

Já  Renďa  jsem  byla  za  čarodějnici.   Víťa   byl za kuchaře a hrál mně na hrb. Pepa byl za šaška a byl moc 

srandovní. Dělali jsme vláček a bylo to moc dobré a legrační. 
 Renata Rychterová 

 

Masopustní karneval – to byla zábava. Já a Petr Ehl jsme byli za fotbalisty a přihrávali jsme si míč. A málem 

jsme rozbili okno, to by nebylo dobré. 
Adam Tomášek 

 

    Líbilo se mi,  že  Pavlík  šel  za  kocoura. Při představování jsme hráli scénku, Pavlík mňoukal a najednou 

bum, spadnul, ale smál se a my taky. A nebo Eliška, Káťa a Adélka byly za princezny, tancovaly. Taky tam byli 

kovbojové a při scénce měli poradu. Prostě to bylo hezký. 
Petr Ehl 

 

S Á Ň K O V Á N Í 
 

Sáňkování bylo bezva, protože jsme jezdili po zadku a zajížděli do rákosí jako Rákosníček.   Dělali jsme i vlaky 

s talíři a nakonec jsme se všichni váleli  ve sněhu. 

Při jedné jízdě se nás zapojilo asi sedm do vlaku.    A jedeme. Jsme v půlce kopce a už se válí většina vagónu ve 

sněhu. Míša se odpojila a rozchechtaná končí dole pod kopcem. 

Já jedu na talíři, najednou skokánek. Skáču, letím a připadám si jako ufo na létajícím talíři. 
Ze zážitků V. Macháčka, M.Práškové, N.Adamcové, Z.Bízkové, M.Hadaše 

 

Vážení přátelé, 
jistě i Vy s netrpělivostí vyhlížíte to pravé jaro. Naši žáci 4. a 5. ročníku se pokoušeli přivolat jaro 
vlastní poezií. 

 

Jaro 

Kryštof Hruška 

 

Sluníčko už svítí, 

Tam, kde roste kvítí. 

Jaro přišlo sem 

Na tu naši zem. 

Jaro už má žezlo, 

Ne abys tam zimo vlezlo. 

Už tě máme dost!!! 

 

Jaro 
Marie Ditrtová 

 

Haló, haló, 

už přichází jaro. 

Sněženky rozkvétaj, 

sněhu, už roztaj! 

 

Stromy už kvetou 

a Jeníček s Bětou 



na zahrádce věnečky pletou. 

 

Jak začíná jaro 

Ondřej Ditrt 
 

Zima je dlouhá, 

děti jsou smutné, 

sluníčko zoufá, 

jaro je nutné. 

Jaro říká: 

„Dost už té zimy, 

s lidmi to dělá veliké divy.“ 

Vzalo jarní trumpetu 

A zatroubilo: 

„Jaro už je tu!“ 

V tu chvíli kvetly kytičky, 

ptáci zpívali své písničky. 

No prostě: 

Jaro je období lásky, 

tepla a velké krásy. 

 

 

Jak nastalo jaro 

Barbora Hlásná 
 

Krutá, krutá zima to byla. 

Vždyť nikomu se nelíbila. 

Děti zprvu plny radosti, 

teď se zdá, že zmrzlé mají kosti. 

Jediná kytička sněženka se krčí 

pod naším na zahradě smrčím. 

 

Slunce už se naspalo, 

jak rádo by zas vstávalo. 

Jenže nějaká síla 

od mračen jej nepustila. 

 

Zvířata už vstávají, 

potravu si hledají. 

Avšak nenacházejí, 

bouřit proti zimě se začínají. 

I lidé si stěžují, 

ke královně velký vpád chystají. 

 

Do království Zimy vrazili 

a Zimu daleko za hory zahnali. 

 

To je slávy, radosti. 

A co za vladaře? 

Vše záleží na Jaře. 

 

Bílá, bílá, bílá, 

tuto barvu pole mívá. 

UŽ NE! 

Jarní skřítek krásu neskrývá. 

V dálce pěje pěnkava. 

Ach, jak krásně tráva se zelená! 

Sasanka a támhle podběl, 

Sníh už se do země poděl. 

Nastává čas teplých neděl. 

 

Na jaře 

Tereza Macháčková 
 

Venku svítí sluníčko, 

zatím jenom maličko. 

To už totiž malý skřítek, 

otevřel magický kvítek. 

Probudil už pěnkavu, 

která hledá potravu. 

Všude září krásné barvy, 

pod listy se líhnou barvy. 

Také rostou kytičky, 

září jako hvězdičky. 

 

Jaro 

Johana Hadašová 
 

Na jaře utrhne maličký skřítek 

ve sněhu krčící se drobounký kvítek. 

Na obloze objeví se sluneční kočár, 

probudí pole, les i hluboký močál. 

Pěnkava v zobáčku přinese písničku, 

sluníčko odemkne ztvrdlou zem, 

vůně k nám přivane přímo až sem. 

Zvířátka se radují, 

že se jim děti narodí. 

Jaro je tady, 

už nikdo nekňučí hlady. 

 

 

Jaro 

Daniel Řehák 
 

Přišla doba mláďat, 

kukly se začaly párat. 

Prosím, sluníčko, 

sviť hodně, ne maličko. 

 

Zimy máme dost, 

už je tu nevítaný host. 

Na zahradě je kos, 

nevadí mu, že je bos. 

 

Jaro 

Milan Čáslavský 
 

Už vidím jarní barvy venku, 

už utrhl jsem první sněženku. 

Velikonoční zajíce do oken věším, 

na pomlázku se moc těším. 

Dělám si srandu na apríla, 

do síťky chytám motýla. 

Už roztály poslední vločky, 

natrhali jsme mamkám kočky. 

Věšíme stužky na máj. 

Jaro je prostě ráj. 

 
Hodně jarní energie  přeje 

Olga Brousilová 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných 
odpadů v těchto termínech: 
 

     v  pondělí   24 .dubna   2006   
a  v  pondělí   23. října     2006 
 
 Zastávky v jednotlivých obcích budou 
následující: 
 

Zástava  příjezd      15,45 hod 
Zástava  odjezd       16,00 hod. 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Bohumileč příjezd   16,05  hod. 
Bohumileč odjezd   16,20 hod.  
Stanoviště před hostincem 
 

Rokytno  příjezd      16,25  hod. 
Rokytno  odjezd      16,55  hod 
Stanoviště před obecním úřadem 
 

Drahoš  příjezd        17,00  hod. 
Drahoš  odjezd        17,15   hod 
Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 

vyřazená elektronika (televizory), chladničky, 

autobaterie, nerozbité zářivky, 

vyjeté oleje, olejové filtry, suché  články (baterie), 

zbytky nátěrových hmot (barvy, laky, tmely), léky, 

teploměry. 

 

Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze        

od občanů, ne od podnikajících fyzických a 

právnických osob. 

 

Sběr je pro občany obce bezplatný. 
 

Doporučujeme Vám zapsat si tyto termíny            

do kalendáře. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Stojí za zamyšlení 
 

 Citujeme článek z měsíčníku „Doba seniorů“ 

 

Marek Eben pro seniory. 
 

„Víte, přispívat na děti je v jistém smyslu 

komerčně výhodné, protože jsou roztomilé, 

hezké, malé a dojemné a taky jsou to budoucí 

konzumenti. Kdežto ti staří lidé jsou méně 

vzhlední a pro žádnou z těch firem , které 

případně dávají na charitu, to není nic, co by si 

zrovna chtěli dát na billboard.  Staří, nemocní, 

umírající – to nikdo nechce vidět, protože to 

povědomě ze svého života vytěsňuje. A přitom je 

to něco, s čím se dříve nebo později všichni 

setkáme, jednou v té situaci budeme přímo 

osobně. I když se k ní také blížím, ještě v ní 

nejsem, ale vím, že mnozí senioři u nás žijí 

v podmínkách, které k důstojnému životu mají 

skutečně daleko. To je potřeba změnit.“  

 

 
 

Pálení čarodějnic 
 
 

Jiţ tradičně se uskuteční 30.dubna u Kachňárny  

„pálení  čarodějnic“. V současné době je tato lokalita 

silně podmáčená, proto prosíme občany o trpělivost 

s naváţením větví.       

        Předpokládáme, ţe v  posledním týdnu          

před vlastním pálením bychom mohli dřevní hmotu 

naváţet  do  vymezeného  prostoru.   
 

Občerstvení při „čarodějnicích“ bude zajišťovat 

Myslivecké sdruţení Smrčiny Rokytno, které Vás 

zároveň  zve   k  poslechu  country skupiny „Parlet“. 
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