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červen 2007  
 

Vážení  spoluobčané , 
 

          v dnešních novinách Vás pozveme na oslavy hasičů a dětský den,   informujeme o jednání 

obecního zastupitelstva, ptačí chřipce  a  činnosti v naší škole.                                       

 
 
 
 

 
 
 

  

Zveme Vás 
 

na oslavy 125.výročí založení SDH Rokytno  
 

spojené s dětským dnem, 
 

které se konají v sobotu 30.6.2007   
 

v prostoru „U Kachňárny“ v Rokytně  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Program oslav: 
 
 
 
12.30   Sraz účastníků před hasičskou  zbrojnicí  
 
13.00   S lavnostní průvod obcí  do prostoru  
            „U Kachňárny“  
 
13.30    Slavnostní projev  
 
13.45   Ukázka požárního útoku ruční   
           stříkačkou  družstva SDH  Horní Ředice   
           a   ukázka  požárního  útoku    
               žákovského družstva Rokytno  
 
14.15   Ostatní  soutěže  pro děti  s   požární ,    

 sportovní  a  pohádkovou  tématikou  
 

15.30   Vyprošťování osob z  havarovaného    
           vozidla  HZS Pardubice                 
 
16.00   Tradiční neckyjáda    
  
17.00   Hudba k  pos lechu a  tanci     
 

 

 

 
     



 

 

 

 
Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce 

Rokytno za  duben  –  červen 2007 

Rada se sešla celkem 4 x, obecní zastupitelstvo 2x. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 2/1/2007  ze dne 25.4. 2007 

 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání 

rady za poslední období.    
  

2, OZ schvaluje rozpočtovou změnu: 

      Příjmy: 95.500,- Kč     Výdaje: 95.500,- Kč      
 

3, OZ  schvaluje: 

a, Závěrečný účet hospodaření obce Rokytno za rok 

2006 (viz. příloha)  

b, Zprávu č. 52 o výsledku přezkoumání hospodaření   

za rok 2006. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky a závěrečný účet je tedy schválen bez výhrad.  

c,  Hospodaření Základní školy Rokytno za rok 2006 

d, Zprávu o výsledku fyzické a dokladové inventarizace  
  

4, OZ schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu“ s městem 

Dašice na výkon úkolů městské policie stanovených 

zákonem č.533/1991 Sb. o obecní policii.  
      

5, OZ schvaluje směrnici o cestovních náhradách          

ve smyslu zákona  č.262/2006 Sb. (Zákoník práce)      

pro zastupitele obce Rokytno. 
 

6, OZ bere na vědomí veřejnoprávní kontroly provedené:     

a, Úřadem práce Pardubice  dne 5.4.2007     

b, OSSZ Pardubice  dne 23.3.2007 
 

7, OZ pověřuje starostu obce Josefa Kubizňáka 

uzavíráním nájemních smluv na nebytové prostory.  

Toto pověření platí do odvolání. 
 

 8, OZ schvaluje návratnou bezúročnou půjčku               

v  maximální výši 50.000 Kč  pro  MAS Region 

Kunětické hory, IČO 27009157. Doba trvání půjčky je   

do  31.12.2007. 
 

  9. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup notebooku 

pro potřebu místní knihovny  s  moţností  připojení      

na internet. 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 2/2/2007 ze dne 25.4. 2007 
 

1, Obecní zastupitelstvo deleguje na valnou hromadu 

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se 

sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014 , 

PSČ 530 02 Pardubice, IČ 60108631 konanou dne 

31.5.2007 starostu  obce Rokytno pana Josefa 

Kubizňáka. V případě nepřítomnosti starosty bude obec 

zastupovat na valné hromadě výše uvedené společnosti 

místostarosta Jiří Trnka.. 

 
 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno  

č. 3/2007 ze dne 20.6. 2007 

 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady za 

poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou změnu: 

      Příjmy: 130.000,- Kč    Výdaje: 130.000,- Kč      
 

3, OZ schvaluje prodej pozemků dle GP č.436-

1139/2006 a to:díl „a“ o výměře 70 m
2
 , díl „h“              

o výměře 140 m
2
,   pozemek parc.č. 1506 o výměře      

28 m
2
 a stavební pozemek parc.č. 100/2  o výměře 15 m

2
   

v obci Rokytno a k.ú. Rokytno pro pana Jaroslava 

Dibelku za cenu 35 Kč/m
2
 

Ţádost splňuje podmínky §39 zák.128/2000 Sb.             

v platném znění   

 Vyvěšeno 30.4.2007   Sejmuto 22.5.2007.  
 

4, OZ mění bod č. 3 usnesení zastupitelstva ze dne 

2.11.2005 č. 5/2005 a to takto: schvaluje prodej 

pozemku  paní Lence Hrnčiarové  a to  p.p.č. 412/34 

v obci Rokytno a k.ú. Bohumileč za  cenu 350 Kč/m
2
. 

Ţádost splňuje podmínky §39 zák.128/2000 Sb.       

v platném znění     

 Vyvěšeno 2.5.2007          Sejmuto 22.5.2007.  
 

5, OZ schvaluje prodej pozemku dle GP č.436-

1139/2006 a to:díl „g“ o výměře 107 m
2
 , díl „d“            

o výměře 34 m
2
 , pozemek parc.č. 127/93 o výměře    

113 m
2
  vše v obci a k.ú. Rokytno manţelům 

Hubačovým za  cenu 35 Kč/m
2
. Převod pozemků bude 

řešen směnnou smlouvou s finančním vyrovnáním, kdy 

obec Rokytno získá od manţelů Hubačových díl „i“       

o výměře 2 m
2
, který vznikl na základě výše uvedeného 

geometrického plánu. 

Ţádost splňuje podmínky §39 zák.128/2000 Sb.     

v platném znění     

  Vyvěšeno 30.4.2007          Sejmuto 22.5.2007. 
 

6, OZ bere na vědomí informaci o postupu příprav 

II.etapy tlakové kanalizace. 
 

7, OZ bere na vědomí přípravu dotace na výstavbu 

„Druţiny“. Bude ţádáno o dotaci z připravovaných 

„Regionálních operačních programů v programovém 

období 2007–2013.“Předpoklad vyhlášení je listopad 

2007. 
 

8,  OZ souhlasí s nákupem 7 ks přileb pro JPO3  
 

9,  OZ bere na vědomí informace k MAS 
 

10, OZ  souhlasí s podpisem „Smlouvy obcí a měst  

proti daňové diskriminaci“ 
 

11, OZ  po posouzení  nabídek  rozhodlo uzavřít 

„Smlouvu o pronájmu hostince v Bohumilči“  s paní 

Yvonou  Jůzovou  ze  Sezemic. 

Pro vyrovnanost nabídek bylo rozhodnuto o novém 

nájemci losem. 

    
 

 

 

O  čem se jednalo 



 

 

                S TŘ Í PKY      

                Z  N A Š Í  Š KOL Y  
 

Návštěva z Polska 
 

Ve dnech 24. a 25.května probíhala v Hradci Králové 

konference k projektu Škola pro udrţitelný ţivot = 

společný grantový a asistenční program Nadace 

partnerství a Střediska ekologické výchovy Sever. 

Generálním partnerem programu je TOYOTA. Projekt 

běţí pod záštitou České komise Unesco. 

Konference se zúčastnili zástupci z Čech a Polska. 

Součástí konference byly i návštěvy škol, které úspěšně 

realizovaly projekt v ČR. I naše škola přivítala               

ve čtvrtek i v pátek delegaci polských a českých učitelů, 

ředitelů a ţáků hymnou školy a hrou na zobcové flétny. 

Po prohlídce školy a výsledků realizace projektu - 

otevřené školní zahrady a hravých odpočinkových prvků 

zastávky na cyklistické stezce, se naši hosté osvěţili 

připraveným pohoštěním.  

Díky návštěvě z Polska má naše škola nového obyvatele 

- morče Piškota. 

Více o projektu Škola pro udrţitelný ţivot můţete najít 

na www.skolaprozivot.cz ; www.ssd-cap.org. 
 

Výlet s rodiči 
 

Bylo to poprvé a věříme, ţe ne naposledy.  

Neděle 3.června, zataţeno, občas přeháňky. Přesto 

v Boru zastavují auta u informační tabule a cestující 

studují, kudy se dostanou do záchranné stanice pro volně 

ţijící ţivočichy „Pasíčka“ (léčí se tam poraněná nebo 

oslabená zvířata a následně se dle moţností navracejí 

zpět do přírody  → www.pasicka.cz). Po marném úsilí 

oslovují domorodce, nasedají do svých vozítek, aby se 

za pár chvil mohli shledat ţáci, rodiče i paní učitelky. 

Proč? Protoţe některé maminky napadlo, ţe by mohlo 

být fajn, společně strávit neděli, společně něco proţít, 

společně si popovídat, lépe se poznat. 

Malí, velcí, maskovaní v pláštěnkách, schoulení         

pod deštníky si prohlíţeli obyvatele voliér a naslouchali 

vyprávění ošetřovatelů.  
 

Co zaujalo druháky? 

„Když se začne na páva křičet a tleskat, roztáhne ocas.“ 

„Já jsem se dozvěděl, že páv je dobrý hlídač, protože 

když přijde vetřelec, tak on začne křičet.“ „…když třeba 

srnče pobíhá sem a tam, tak už dlouho nedostalo          

od mámy napít, že ho asi opustila. Pak mám zavolat     

na stanici nebo i hasiče a ti pomohou.“ „Nevěděl jsem, 

že psíci mývalovití žijí v liščích norách.“ „Když najdu 

opuštěného ptáka, mohu na něj šáhnout, protože pták 

nemá čich. Když se ho bojím, zavolám policii, hasiče, 

záchrannou stanici a ptáka hlídám, dokud nepřijedou.“ 
 

Asi vůně párků olizovaných ohněm donutila sluníčko 

vykouknout na návštěvníky.  

Nelinka vyměnila kočárek za sedačku na zádech mamky 

a s úsměvem pozorovala, jak v Toulavcových maštalích 

zápasili malí i velcí návštěvníci s přírodními 

překáţkami. 

 

Neděle se stala dnem neformálního setkávání a 

poznávání, dnem pohodovým. 

 

Školní výlet ZŠ 
 

V úterý 5. června se všichni ţáci školy vypravili           

na dobrodruţnou cestu po smyslově naučné stezce 

údolím Skuhrovského potoka, kterou zbudoval Český 

svaz ochranářů přírody.  

Se zájmem pozorně sledovali obrázky a texty                

na informačních tabulích, aby dokázali do pracovních 

listů postupně doplňovat odpovědi na otázky, jako např.: 

Čím se ţiví saranče, čím kobylka. Zjišťovali, jakou 

barvu má smolnička. Překvapivé bylo zjištění, ţe 

stonoţka má méně noh neţ mnohonoţka, protoţe 

mnohonoţka má na kaţdém tělním článku 2 páry nohou. 

Velmi zajímavé bylo zastavení u tabule s potravinovým 

řetězcem.  

Ţáci si v čicháriu vyzkoušeli, zda poznají například 

heřmánek, anýz, houby, kmín a další. Bosýma nohama a 

poslepu si prošli hmatovou stezku a snaţili se rozpoznat 

podloţí, po kterém se pohybovali. Nikdo neodolal 

pokušení v co největší rychlosti zdolat kopec a vrátit se 

zpět do výchozího bodu, projít se po pohupujících se 

lávkách přes potok. Vše zpříjemňovaly dobrůtky          

od maminek, čím více chutnaly, tím byl batoh lehčí. 

Naučnou stezku doporučujeme všem, kteří preferují 

pobyt v přírodě se zajímavým poznáváním. Více 

informací na stránkách: rybnik.cz/stezka/poloha.html  

Abychom se mohli spokojeně vrátit domů, navštívili 

jsme Českou Třebovou, kde jsme nakoupili drobné 

dárečky pro naše nejbliţší. Pan řidič nás spokojené 

bezpečně dovezl zpět do Rokytna 

 

Poznávací soutěž 
 

Ve čtvrtek 07.06.2007 se ţáci naší školy, jiţ tradičně, 

zúčastnili regionálního kola přírodovědné poznávací 

soutěţe pořádané Domem dětí a mládeţe Delta               

v Pardubicích. A jak jsme uspěli? Z šesti zúčastněných 

ţáků si čtyři pozvaní ve čtvrtek 14.června na slavnostní 

vyhlášení výsledků ve velkém sálu DDM Delta převzali 

ceny. Z celkového počtu čtyř ţáků 3.ročníku naší školy 

nás reprezentovali dva chlapci. Jiří Turzo získal 20 bodů 

a skončil na 10 místě a Josef Valenta s 23,5 body se 

postavil na stupeň nejvyšší - 1.místo. Za ním zůstalo 

dalších 50 třeťáků. 

Do soutěţe se zapojilo i 57 čtvrťáků z regionu. Nejlepší 

získal 38 bodů. Náš Vítek Macháček se ziskem 35 bodů 

obsadil  9.místo a Matyáš Hadaš s 34 body 11 místo.  

Z pátého ročníku mezi sebou ve znalostech soupeřili 54 

ţáci. Nikola Adamcová se s 32 body umístila                

na 25. příčce ţebříčku. Na samý vrchol vystoupal 

Kryštof Hruška, s 55,5 body získal 1.místo. 

Gratulace patří ţákům i vyučujícím, kteří ţáky na soutěţ 

připravovali. 

 

Pomáháme sobě i druhým 
 

V naší škole je dobrou tradicí, ţe se aktivně zapojujeme 

do charitativních akcí, které jsou zavěřeny zejména      

na pomoc potřebným dětem. 

 

http://www.skolaprozivot.cz/
http://www.ssd-cap.org/
http://www.pasicka.cz/


Děti z MŠ a ţáci ZŠ, jejich rodiče a zaměstnanci školy 

se zapojili do akce pořádané Fondem Sidus, jejímţ 

hlavním cílem je získat finanční prostředky ke zlepšení 

ţivota dětí s onkologickými onemocněními a dětí 

v předtransplantačním a potransplatační léčbě. 

Věřím tomu, ţe prostředky získané ze sbírky 2.140,- Kč 

a 100,- Kč získaných ţákovským sběrem pomerančové 

kůry alespoň trochu pomohou dětským pacientům 

z Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a 

z kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice 

s poliklinikou v Ostravě. Nechť jim zakoupené učební 

pomůcky a hračky zpříjemní boj s váţnou nemocí.      

Pro naše děti je to příleţitost k uvědomění si, ţe jsou 

mezi námi lidé, kteří potřebují pomoci, je jim umoţněno 

tvořit si správný postoj k bliţšímu, učit se solidaritě. 
 

Sbíráme léčivé rostliny 
 

Sběr bylinek patří k tradiční aktivitě našich školáků. 

V letošním školním roce se zapojilo 31 ţáků z celkového 

počtu 40 ţáků. Děti z mateřské školy druhým rokem 

společně se svými nejbliţšími sušily pomerančovou 

kůru. (Zapojila se téměř polovina dětí.) Nejvíce bodů 

získal Radek Ráţek (69,9 bodů), „o prsa“ za ním skončil 

Daniel Kuchař (67,8 bodů) a třetí místo získal Vojta 

Sháněl (37,95 bodů). 

Ze školáků byl nejpilnější Jaroslav Moravec (265,55 

bodů), Eliška Trnková (146,05 bodů) a Josef Valenta 

(144,55 bodů). Všichni, kteří se soutěţe zúčastnili budou 

odměněni sladkostí, tři nejlepší sběrači věcnou cenou a 

nejlepší sběračská třída získá  dort. Můţeme prozradit, 

ţe v průměru na jedno dítě byli nejlepší prvňáčci. 

 

MŠ o prázdninách 
 

V době letních prázdnin od pondělí 02.07.2007             

do   neděle  26.08.2007 bude mateřská škola uzavřena 

z důvodu čerpání dovolené. 

Od pondělí 27.08.2007 do pátku 31.08.2007 bude 

mateřská škola otevřena, ale provoz bude omezen          

na dobu od 7,00 do 13,10 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Přednáška 
 

Na úterý 26.06. se všichni těšíme. Navštíví nás maminka 

našeho ţáčka, paní Šindlarová, a umoţní nám 

prostřednictvím promítaných obrázků a vyprávění 

vycestovat do Peru. 
 

Poděkování vedoucím zájmových kroužků 
 

Děkuji všem těm, kteří místo odpočinku či svých zálib 

upřednostnili děti a snaţili se jim poctivě předat kousek 

ze svého umu. Ţe se jim to dařilo, jsme se přesvědčili  

na vystoupení dětí pro rodiče a veřejnost. 

Děti z MŠ nás přikvapily, jak rozumí jednoduchým 

anglickým větám a zároveň jiţ ovládají první slovíčka    

i věty. Vděčí za to své vedoucí, mamince jejich 

kamarádky, paní Suchánkové. 

Jak ze zobcové flétny vykouzlit písničku se učily děti 

pod téměř maminkovským vedením paní  Ďoubalíkové. 

Paní učitelka Kuchařová brousila s dětmi jazýček,      

aby češtinka zněla srozumitelně a libozvučně.  

Ţáci ze ZŠ procvičovali v krouţku anglického jazyka 

konverzaci, zpívali, vyuţívali výukových programů        

na PC pod laskavým okem a uchem paní učitelky 

Raabové. 

Zkusit si zahrát na sopránovou, altovou flétnu i 

vícehlasně měli moţnost ţáci krouţku hry na zobcovou 

flétnu. Však naši školu v průběhu roku nejednou 

reprezentovali. Za svůj úspěch vděčí i paní učitelce 

Miladě Reinberkové. 

Velice si váţím i práce paní Fouskové, která v průběhu 

roku byla nucena zdolávat těţkosti osobního ţivota a 

přesto si našla trochu času, aby dětem rozpohybovala 

prstíky při vyšívání a s trpělivostí a laskavostí jim 

naslouchala  a nechala  se  unášet  jejich  viděním  světa. 

Paní učitelka Ehlová podávala „pomocnou ruku“ všem, 

kteří se potýkají s nějakou poruchou učení. Občas se 

společně zapotili, občas se zasmáli, občas se společně 

radovali z dobrých výsledků. 

Dík všem za poctivou práci. 
 

Váţení spoluobčané, za všechny zaměstnance školy 

Vám přeji příjemnou dovolenou spojenou s načerpáním 

nových sil a svěţesti. 
                                                              Olga Brousilová 

 

 

 

Ptačí chřipka v Tisové 
 
Jak jistě všichni víte z médií, v Pardubickém kraji 
udeřila ptačí chřipka ve velkochovu krůt.              
Zdravě uvažující čistotný člověk by se rizika 
onemocnění ptačí chřipkou neměl obávat. 
V žádném případě by člověk neměl na mrtvého 
ptáka sahat. Dospělí musí dohlédnout na své děti, 
aby se nedotýkaly mrtvých ptáků nebo jejich trusu.  
Na doporučení krajského hygienika uvádíme 
zásady, jak se vyvarovat před nákazou vysoce 
patogenním virem ptačí chřipky H5N1: 
 

 chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat 
se ptačích výkalů 

 poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených 
nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si 
s drůbeží 

 nezpracovávat nemocnou drůbež 

 dbát o osobní hygienu (umývání rukou, 
přezouvání,  převlékání po kontaktu s drůbeží) 

 informovat o nálezu většího počtu uhynulých 
ptáků veterinární správu 

 ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. – 
zabránit jim v kontaktu s  uhynulými nebo 
nemocnými ptáky 
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