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Kulturní komise obce Rokytno vás zve 

 

na   DĚTSKÝ DEN   

který bude na téma filmu  „ Ať žijí duchové ! “   
 

              V sobotu :  25.6.2011  od 14 hodin 

             na  hřišti za Obecním úřadem v Rokytně 

 

      Děti čeká opět odpoledne plné her a soutěží.   

      Bude i „malování na obličej“ 

      Připraveny jsou krásné ceny pro všechny snaživce. 

 

 Občerstvení zajištěno. 

                             Přijďte, těšíme se na vás. 

                                                                    

                                                       Za kulturní komisi Jana Zajícová 

 

 

 

 

 

Fotbalový klub malé kopané Rokytno  pořádá  

 

 

  „Turnaj v malé kopané“, 

který se koná v sobotu 9. července od 8 hodin na hřišti v Rokytně 

 

Občerstvení zajištěno. 

 

 



 

 

 
Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce Rokytno 
za   duben  - červen 2011 
 
Rada se sešla celkem 4 x, obecní zastupitelstvo 2 x. 
 

 Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

 č. 2/2011  ze dne 27.4. 2011 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady 
za poslední období.    
 
2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  „Rozpočtovou 
změnu č.1/2011 k 27.4. 2011“  
                                          Příjmy celkem: 925.309,- Kč   
                                          Výdaje celkem: 925.309,- Kč   
 

3, a, Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas   
        se zprávou o výsledku hospodaření obce Rokytno            
        za   rok 2010 a to bez výhrad.   
    b, Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas   
        s celoročním hospodařením obce Rokytno za rok  
        2010 a   to bez  výhrad.   
 

4, a, Schvaluje hospodářský výsledek Základní školy a   
         mateřské školy Rokytno za rok 2010 
    b, Schvaluje  převod zisku  ve výši 1742,47 Kč do  
         rezervního fondu  
     c. Schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Loučná bez   
         výhrad 
     d, Schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Rokytno- 
         Chvojenec bez výhrad 
 
5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy 
 o budoucí smlouvě   o zřízení věcného   břemene       
pro výstavbu „Liniové stavby Smrčinka“  na pozemcích 
parcelních   čísel  1151,1123/30  1123/110 ,1123/38, 
1123/13 v k.ú. Rokytno  pro společnost  Precioz –soft  
s.r.o.   
 
6, Obecní zastupitelstvo    schvaluje   „Smlouvu             
o budoucí smlouvě o směně pozemku pro výstavbu 
„Liniové stavby Smrčinka“ s  LS a  JS  a to směnu: části 
pozemku parcelního čísla 1151 ve vlastnictví obce 
Rokytno za část   pozemku parcelního čísla 52              
ve vlastnictví  S. 
 
7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje oddělení cca 9 m

2 

 z pozemku parc.čísla 1151(PK) geometrickým  plánem    
v obci Rokytno a k.ú. Rokytno pro budoucí prodej firmě 
P na výstavbu telekomunikačního stoţáru  za  cenu   
100  Kč/ m

2
. Geometrický plán uhradí  budoucí vlastník.  

 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
  A, Vyhlášku č. 1/2011 – Obecně závazná vyhláška -   
       Poţární řád obce  
  B, Vyhlášku č. 2/2011 – Obecně závazná vyhláška       
        o místních poplatcích 
 
9, Obecní zastupitelstvo   schvaluje   nákup sekačky     
na trávu Rider PF 21 AWD od firmy Keřka s.r.o. 
 
10, Obecní zastupitelstvo  schvaluje dotaci a smlouvu 
pro BOWLING Rokytno ve výši 5000 Kč. 
 

11, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy 
o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým“             
na pozemky parcelních   čísel  154/1 a 265/10 v k.ú. 
Rokytno  pro společnost Českomoravská stavební 
spořitelna a.s. IČO – 49241397 v souvislosti s prodejem 
výše uvedených pozemků panu J M – prodej schválen 
9.2.2011  
 
12,  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 
26.5.2011 starostu obce Rokytno pana Josefa 
Kubizňáka.  V případě nepřítomnosti starosty bude obec 
zastupovat na valné hromadě výše uvedené společnosti 
místostarosta pan Jiří Trnka . 

  
13,Obecní zastupitelstvo nedoporučuje stavební úpravy 
bytu č.1 v čp. 73 na bezbariérový.  
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno 

č. 3/2011  ze dne 15.6. 2011 
 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady 
za poslední období.    
 
2,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
 a,  „Rozpočtovou změnu č.2/2011 k 15.6. 2011“  
       Příjmy celkem: 293.000,- Kč  
       Výdaje celkem: 193.000,- Kč  
       Financování -  100.000.- Kč mimořádná splátka půjčky 

  b,  „Rozpočtovou změnu č.3/2011 k 15.6. 2011“  
        Příjmy celkem:  560.00,- Kč   
        Výdaje celkem: 560.000,- Kč   
 
3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  pozemku 
parc.č. 1123/84 a pozemek stavební parcely  č. 116/2 
v obci Rokytno a k.ú. Rokytno  panu P za cenu 35Kč/m

2
.  

 Ţádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v pl.zn..  

 Vyvěšeno 12.5.2011          Sejmuto: 14.6.2011 
 
4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  pozemku 
parc.č. 127/54  v obci Rokytno a k.ú. Rokytno    
 manţelům  R  za cenu         35Kč/m

2
.  

Ţádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v pl.zn..  

 Vyvěšeno 12.5.2011          Sejmuto: 14.6.2011 
 
5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje dělení  pozemku 
parc.čísla    1076/3    v k.ú.   Rokytno        (Drahoš)    
geometrickým  plánem    pro budoucí prodej na výstavbu 
rodinných domků. Cena pozemku pro  budoucí prodej  je 
stanovena   500 m

2
.   

 
6, Obecní zastupitelstvo doporučuje zapracovat            
do nového územního plánu  
  A, poz. parc. čísel  316/1 a 314/4 v k.ú. Bohumileč       
       do kategorie území určeného pro výstavbu RD   
  B,  poz. parc. čísla  34/34 a st.parcely č.55 a 77     
       v k.ú. Bohumileč jako plochy pro bydlení 
  C,  poz. parc. čísla  244/1   v k.ú. Bohumileč část  
        pozemku jako plochy pro podnikání a výrobu 
 
7,  Obecní zastupitelstvo nedoporučuje zapracovat       
do nového územního plánu poz. parc. čísla  440/1 PK, 
449/1 PK ,449/2 PK, 441 PK, 441/7 KN, 441/8 KN, 442 
PK,443 PK v k.ú. Rokytno   jako plochy pro podnikání a 
výrobu. 

O  čem se jednalo 



8,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje půjčku ve výši 
50.000,- Kč z   fondu oprav a modernizace  bytového 
fondu dle vyhlášky 1/2010  pro paní T .  
 
9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy o 
poskytnutí dotace v rámci Programu  obnovy venkova“ 
s Pardubickým krajem. 
 
10, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy 
o vstupu na nemovitost“ se společností   Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s. se sídlem Pardubice, Zelené 
Předměstí, Teplého 2014 ,  PSČ 530 02 Pardubice. 
 
11, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí vklad 
pozemků  dle   geometrického   plánu   pod     společnou    
 čistírnou odpadních vod do Svazku obcí Rokytno-
Chvojenec. 
 
12,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje dotaci pro oddíl 
malé kopané Čemus Rokytno ve výši 20.000 Kč  na rok 
2011 v zaúčtovatelných poloţkách .  
 
13, Obecní zastupitelstvo schvaluje rozšíření travnaté 
plochy, místo škvárového oválu na hřišti  v Rokytně. 
 
 

 

 
 

Poplatek  za   stočné 

(kanalizace) 
 

Upozorňujeme všechny občany Rokytna,  
 
ţe   musí   do 30. června 2011  zaplatit 
poplatky za stočné ( odpadní vody).         
 
(kdo má více splátek musí mít zaplacenu polovinu)  
 
 Poplatek  lze  zaplatit  takto: 
1.  hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně             
      ( po, út, čt,  do 15.30 hodin,  pá do 11  hodin  
        a    st   do 17 hodin )                                                                  
2.  příkazem k úhradě 
3.  poštovní poukázkou typu A  (hotovost  – účet ) 
 

Majitelem  účtu je  Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. 
Účet je  vedený u ČSOB  
Číslo účtu 176977704 / 0300 
Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést 
číslo smlouvy. 

                             

 

 

 

               

 
CHODNÍKY u silnice II/298 v Rokytně 
 
Naším dlouholetým záměrem, bylo vybudování chodníků od hospody U Pitrů až po prodejnu 
potravin pro zvýšení bezpečnosti u silně frekventované silnice II/298.  
Po dokončení tlakové kanalizace nepředpokládáme nějaký výrazný zásah do krajnice a tak 
jsme začali s přípravami projektové dokumentace. Z počátku vše vypadalo celkem jednoduše, 
ale to by u nás nesměly existovat různé organizace,  bez jejichž vyjádření se neposunete dál. 
Tak, jak přicházela vyjádření, bylo nutné podle požadavků projektovou dokumentaci 
upravovat. 
Toto všechno už máme konečně za sebou a byla dána žádost na Stavení úřad do Sezemic    
na zahájení Územního řízení. Doba trvání Územního řízení je cca 3 měsíce pokud vše bude 
probíhat hladce a nebude žádné odvolání. Po nabytí právní moci Územního řízení požádáme 
Magistrát města Pardubic jako příslušný stavební úřad ve věci výstavby chodníků o Stavební 
povolení, což jsou nejméně další tři měsíce. To znamená, že reálné zahájení výstavby 
chodníků  je  jaro  2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



   

                       DRACI 

 

 
 

Bilancování 

 

 

Tak a uţ je to tady. Školní rok končí a my máme jeden 
rok za sebou. Uteklo to jako voda, a stihli jsme opravdu 
dost. Zvládli jsme horolezeckou stěnu, a příští rok 
budeme pokračovat. Většina dětí se neuvěřitelně 
zlepšila. Sjeli jsem si Labe, Opatovický kanál a Orlici a 
v září nás čeká další řeka. Dokonce se zapojili i rodiče, 
coţ je fajn. Jeli s námi i nedráčáci a taky si to uţili. 
Dokonce jsme „mladí záchranáři“. Tak snad dokáţeme 
podat první pomoc. Decentně zaostáváme v turistice a 
topografii, ale to nevadí. Zapojili jsem ruce a tvořilo se 
na vánoce, Valentýna i velikonoce. V zimě jsme krmili 
zvířátka. Kdyţ to tak shrnu, na to, ţe to byl zkušební rok, 
vydařil se.  
Ale není vše jenom o tom hezkém a příjemném. Stále 
člověk naráţí. Při ţádosti o sponzorské dary                   
( a nečekáme mnoho) nám dala jenom jedna firma  a 
nechce být jmenována i přesto velice děkujeme, 
z oslovených 15-ti.  Unipap nám nabídl kartony            
na tvoření, aspoň nějaká odezva. Pochopím, ţe některé 
firmy nemají na rozhazování, ale myslím si, ţe je 
slušnost aspoň odpovědět.  
A tak to zkusím další rok znovu. Je to přece jenom      
pro děti, nesedí u počítače ani u televize a věnují se 
něčemu moţná uţitečnějšímu. Třeba se něco naučí a 
pro něco se do budoucna nadchnou,  třeba ne a budou 
mít jenom vzpomínky. 
Tak uvidíme, jak nám vyjde příští školní rok. Sejdeme se 
po prázdninách 14.9. v 16.00 před obecním úřadem.  
Pokud by jste se k nám dráčatům chtěli přidat, stačí 
napsat email draci.rokytno@seznam.cz, nebo zavolat  
na 605927597 p. Shánělová.  
Více se o našich aktivitách dozvíte na  
                                     www.draci-rokytno.webnode.cz 
 
Přeji všem krásné prázdniny. 

Regina Shánělová 
 
 
 
 

    Ještě “…Velikonoční veselí“ 
 

Po jarní akci "Velikonoční veselí" jsem se rozhodla 

pro tento příspěvek. Pamatuji dobu, kdy se celá 

vesnice scházela na podobných akcích, aby si lidé 

popovídali a zapomněli na všední starosti.  

Proto jsme se snažili připravit vše pro širokou 

veřejnost, od dětí až po dospělé, aby si mohli užít 

setkání, avšak velká účast se nekonala. I přesto, že 

se časy mění, mám za to, že se čas a vůle najde. 

Myslím,  že je škoda, když máme možnost potkat 

své přátele, zůstávat doma, mimo veškeré dění.  

Budeme se   na vás těšit při dalších akcích, a věřím, 

že se nás sejde více.          
                                              za kulturní komisi Jana Zajícová 

MLADÍ HASIČI 
 
 

Setkání hasičských přípravek Břehy 2011 
 

V sobotu 28.5.2011 jsme se zúčastnili        
v Břehách u Přelouče setkání hasičských 
přípravek, setkání dětí z celé republiky. 
Ráno po slavnostním nástupu jsme si 
vylosovali pořadí, ve kterém budeme 
předvádět, co jsme si připravili a dvě 
pohádkové bytosti, které se nám celý den 
věnovaly. Pro děti bylo připraveno plno 
atrakcí. Skákací hrad, soutěže, malování     
na obličej. Pardubičtí profesionální hasiči 
doplnili program ukázkami profesionální 
techniky. Tato akce byla opravdu vydařená. 
Pan Rambousek zaslouží pochvalu a moderátorka 
paní Vendula Horáková - mluvčí HZS 
pardubického kraje -  nás slovem provázela     
po celý den. Fotografie z této akce máme 
vyvěšené na nástěnce u autobusové zastávky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od září 2010 se pravidelně scházíme každé 
úterý. Je nás opravdu hodně, z čeho mám 
velkou radost. Přes zimu jsme trénovali      
v tělocvičně, nebo na obecním úřadě. Pokud to 
je jen trochu možné jsme venku. Děti na jaře 
plnily úspěšně „Odznaky odbornosti“. Zapojili 
jsme se do soutěže PO očima dětí a do Ligy 
Mladých hasičů. Domnívám se, že děti kroužek 
navštěvují rády a vzájemně si společné 
chvilky užíváme. Oni se učí ode mně a já     
od nich. Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
nás, mě, podporují. Nechci jmenovat, každý 
kdo je zapojen určitě ví!!!  Děti trénuji    
s Karlem Kučerou z Bukoviny a i jemu patří mé 
díky, protože od něj se máme co učit! Tato 
doba je pro nás opravdu hodně hektická. My 
nejsme pánem svého času, ale čas je naším 
pánem, a to není dobré. Upřímně přeji dětem i 
sobě, abychom se scházeli v plném počtu a 
soutěžili v plném nasazení. Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se a ty společné 
chvilky si naplno užít. 
                               Petra Vrbatová st. 

mailto:draci.rokytno@seznam.cz
http://www.draci-rokytno.webnode.cz/


HASIČI  -  POŢÁRNÍ SPORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tak nám to konečně začalo. Celou zimu jsme chodili 
v hojném počtu kaţdý čtvrtek a neděli do tělocvičny     
na florball. Určitě nám tato příprava přes zimu pomohla, 
neboť jsme byli celou zimu v pohybu. Začátkem jara 
jsme začali pilně trénovat jelikoţ nás čekala 16. dubna 
první soutěţ v Širokém dole tzv. Memoriál V.I. Lenina. 
Bohuţel, přípravu nám přerušila prasklá vloţka na válci 
na mašině, takţe nás čekala daleká cesta aţ k Opavě. 
Byli jsme rádi, ţe nám to pan Nevřela opravil,                
na počkání. Podotýkám 3 dny před soutěţí. V sobotu 
v brzkých hodinách jsme vyrazili do Širokáče, kam se 
sjelo 113 muţských a 65 ţenských druţstev. Útok 
nevypadal špatně rozběhlý, bohuţel nezapojená 
proudnice nás odsunula mezi 35 týmů s neplatným 
pokusem.  
Po zklamání ze Širokáče jsme se začali připravovat      
na ligovou sezónu. Během tréninků jsme řešili problémy 
s nedobíháním k terčům, naštěstí jsme všechno vyřešili 
a v prvním ligovém závodě ve Slepoticích jsme si 
vybojovali krásné 3. místo.     
  Další týden nás čekalo 1. kolo Východočeské hasičské 
ligy ve Stračově. Tady uţ byla konkurence veliká. Náš 
pokus vypadal krásně, aţ do smolných sestřiků, které 
nás odsunuly aţ na 16 místo. Dále následovalo 2. kolo 
pardubické ligy v Rábech, kde jsme si vyběhli krásné     
3. místo, po fatální chybě na rozdělovači. Všichni byli 
překvapení jaký jsme dali čas. Jo , kdyţ  naše mašina 
funguje jak má , tak naše chyby doţene.  
 
 
 
 

O týden později nás čekal první těţký týden června, 
takzvaný dvojzávod.    V pátek jsme vyrazili na 3.kolo 
pardubické ligy do Strašova,  kde po prostřiku               
na pravém proudu jsme byli na 4.místě. Levý terč byl 
sestřelen v čase 18,02, coţ ukazuje, ţe začínáme          
s  časy jít dolů. V sobotu dopoledne po náročném pátku 
jsme vyrazili do Dašic,  kde jsme se po útoku shodli,     
ţe to bylo prostě utahaný a  jsme čtvrtí.  A pak se běţelo 
o pohár Antonína Hory tam jsme obsadili také 4. místo. 
O týden později nás čekal další těţký týden. V pátek 
jsme vyrazili na 3. kolo  Východočeské hasičské ligy     
do Horní Radechové, kde jsme obsadili 16. místo a další 
den v poledne jsme vyrazili směr Borek na okrskové 
kolo v poţárním útoku, kde se běţí takzvanou klasikou, 
kdy se po cestě rozhazujou a zapojujou hadice,  ne jako 
na ligách,  kde si všechno připravíme na platě.  
  Dále nás čekají závody v Havlovicíh, Ţernově, Čeperce 
a Rohovládové Bělé. Zatím se schází  jedno druţstvo. 
 Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu a všem kteří 
nás podporují. Snaţíme se odvádět dobré výkony a 
reprezentovat Rokytno co nejlépe.  
  Další informace o dění v sezóně se dozvíte                 
na www.sdh-rokytno.ic.cz , kde jsou fotky a videa            
ze závodů. Dále kaţdé pondělí po ligovém závodě je 
článek v Pardubickém deníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sbor dobrovolných hasičů Rokytno by vás chtěl 

pozvat na závěrečné kolo 

Ligy okresu Pardubice v požárním útoku , 
 které se bude konat 

 
 

25. 9. 2011 v Rokytně  u  “Kačárny“. 
 
 

Utkají se tu týmy mužů a žen o poslední body 
do konečného bodování ligy. 

 Přijďte podpořit domácí družstva a 
vytvořit atmosféru pro všechny závodníky. 
                                                                             

   Zbyněk Richter 

 

 

Výsledky ze závodů Ligy okresu Pardubice v poţárním útoku druţstev  a  průběţné pořadí 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                            

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


STŘÍPKY  

 

 

 

     Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

 

 

 
Naše škola se zapojila do výzvy EU peníze školám.  
 
V říjnu jsme si podali ţádost o zařazení do projektu. 
Koncem ledna 2011 nám z Ministerstva školství, 
mládeţe a tělovýchovy přišlo rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Od února 2011 jsme začali projekt naplňovat. 
Vyučující pro ţáky tvoří  a ve výuce ověřují vzdělávací 
materiály, vzdělávají se a získávají poţadované 
certifikáty. Na účet naší školy byla připsána dotace       
ve výši 298 651,- Kč. Zapojeni do projektu budeme       
do srpna 2013. Ale jiţ v měsíci červnu 2011 jsme 
nainstalovali 10 PC stanic pro ţáky, 1 stanici               
pro vyučujícího  a  pořídili notebook, vše za 200 000 Kč, 
tudíţ budeme mít materiální zázemí pro výuku 
informatiky ţáků pátého ročníku i moţnost vyuţívat PC 
při vyučování.       
 
Školní  pěvecká soutěţ O perníkového slavíka 
  
V měsíci dubnu se na naší škole uskutečnila pěvecká 
soutěţ o Perníkového slavíka. Třídního kola se 
zúčastnili všichni ţáci. Kaţdý z nich zazpíval dvě 
písničky. Všichni zpěváci se velmi snaţili, pěkné bylo i 
to, ţe výběr písní byl pestrý. Z kaţdé třídy nakonec 
postoupily do školního kola čtyři děti. 
Soutěţ vyvrcholila školním kolem. V porotě zasedli 
zvolení zástupci dětí - Jirka Malík,  Kuba Rychlý a paní 
učitelky. Všichni zpěváci předvedli kvalitní pěvecký 
výkon a pochvalu si zaslouţí také za odvahu vystoupit 
před ostatními. 
Na konec, po společném posouzení poroty,obsadili 
 první místa v  kategorii ţáků prvního a druhého ročníku 
tito ţáci: 
1. místo – Vája Trojanová, 2. místo – Sára Tomášková a 
Amálka Hrušková, 3. místo – Vojta Kuhn.  
Ve druhé kategorii ţáků 3. aţ 5. ročníku si nejlépe vedli:  
1. místo – Stázka Hrušková, 2. místo – Káťa 
Pospíšilová, 3. místo – Honza Koláčný. 
 Zvláštní cenu poroty sympaťák sympaťačka  získali: 
Ondra Hadaš a Káťa Pospíšilová. 
Soutěţ jsme ukončili, jak jinak, neţ společným zpěvem.  
Všechny děti si ze soutěţe odnesly nové zkušenosti a 
krásné perníkové slavíky,  které nám jiţ tradičně vyrobily 
naše paní kuchařky.  

Matematická soutěţ 

V kategorii Cvrček (ţáci 2. a 3. ročníku) se v okrese 
Pardubice zúčastnil 1 341 ţák. Iva Hlavatá ze 3. 
ročníku získala plný počet bodů společně s dalšími 4 
ţáky, takţe se umístila na 1. – 5. místě. Valentýna 
Trojanová z 2. ročníku získala 52 body a obsadila 37. – 
38. místo. Vítek Vohradník 45. – 56. místo. Umístění 
dalších ţáků druhého a třetího ročníku - jeden 57 – 69, 
jeden 94 – 110, dva ţáci 251 – 286, dva ţáci 287 – 324, 
dva ţáci 325 – 358, jeden ţák, 359 – 401, jeden 567 – 
624, jeden 836 – 942, jeden 1015 – 1053. Kategorie 
Klokánek (ţáci 4. a 5. ročníku) se v okrese Pardubice 

zúčastnilo 1387 ţáků. Z naší školy byl nejlepší Jakub 
Rychlý ze 4. ročníku, který s 93 body obsadil 17.- 20. 
místo. Ondřej Hadaš ze 4. ročníku, který obsadil 91.- 
99. místo, Anastázi Hrušková z 5. ročníku se umístila na 
220. – 232. místě. Následující pořadí 1 ţák 406- 444, 1 
ţák 445- 466, 1 ţák 496 – 519, 1 ţák 570 – 617, 1 ţák 
618- 661, 1 ţák 662 – 698, 1 ţák 1223 – 1249. 

Krajského kola se zúčastnilo v kategorii  Cvrček 4 112 
ţáků. Neztratit ani jeden bod se podařilo 14 ţákům, 
takţe se naše Iva v krajském kole umístila na 1 .- 14. 
místě. Ani ţáci 2. ročníku se nenechali zahanbit. Většina 
se umístila do 1. třetiny. 
Krajského kola se kategorie  Klokánek ( 4.+5.roč.) se 
zúčastnilo 4 785 ţáků. Jakub Rychlý obsadil 64.místo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda o Africe 
 
27.5. jsme proţili ve škole příjemné dopoledne s 
povídáním o Africe doplněném promítáním filmu a 
diapozitivů. Děti se dozvěděly spoustu informací o ţivotě 
vrstevníků na černém kontinentu. Prohlédly si výstavku 
praktických i dekorativních předmětů. Mnozí si koupily 
nějakou drobnůstku a tím přispěly na lékařskou péči 
dětem v Africe. Zkusily si vyrobit hračky z odpadového 
materiálu. Všichni jsme dík zástupci z organizace 
Wontanara (www.wontanara.cz) získali více informací o 
oblasti, ve které ţije a chodí do školy naše adoptivní 
dívka Oumou Hawa  Ly. 
 
Co ţáky zaujalo? 
„Děti, které chodí do školy jsou za to velmi vděčné, 
ostatní pracují doma. Nemají ţádné hračky jako my, 
vyrábějí si je z odpadků. My jsme si to také zkusili.“ A . 
Rychlý 
 
„Tento týden nás překvapila návštěva – přijela paní 
z agentury, přes kterou jsme si adoptovali na dálku 
holčičku z Guinei. Za peníze, kterými jsme přispěli, 
můţe Ou Mou chodit do školy. Chodí tam uţ druhý rok a 
má ve škole velmi dobré výsledky.“  I. Stiller 
 
„V zemi ţije velké mnoţství chudých dětí, které ani 
nemají na doktora a umírají na různé nemoci, jako je 
malárie. V ulicích je mnoho odpadků, které se stávají 
domovem potkanů, kteří přenášejí choroby. Zajímavé 
pro mne bylo, ţe děti si z odpadků vyrábějí hračky, tak 
jsme si to zkusili – vyrobil jsem i z lahve raketu a 
z kelímku domeček.“ J. Koláčný 

http://www.wontanara.cz/


„Zaujalo mě, ţe děti musí  nosit kaţdý den, několikrát na 
hlavě kýbl s vodou třeba 5 km. Dále mě zaujalo,           
ţe  nejvyšší hora Afriky se jmenuje Nimba a ţe ve škole 
můţou mít v jedné třídě i 150 dětí.“  J. Rychlý.                                                                            
 
„Bydlí tam v malých domcích a místo střech mají slámu. 
Koupil jsme si sošku gorily z černého dřeva.“  J. Malík.“ 
 
„ Ve škole mají pomůcky nakreslené na zdi - mapu, 
abecedu. Jsou i školy, kde se učí jen pod stromem a 
píšou do písku. Učitelé neposlušné děti bijí. I doktor není 
ţádná sláva, kdo nemá peníze, nemůţe k doktorovi. 
Přestoţe mají těţký ţivot, jsou hodně veselé. Nechtěl 
bych si to s nimi vyměnit.“  D. Kuchař 
 
Přírodovědná poznávací soutěţ 
 
Na začátku června 2011 nejlepší ţáci z 3. – 5. ročníku 
jeli reprezentovat naši školu na okresní kolo 
přírodovědné poznávací soutěţe. 3. ročník 
zastupovala Eliška Suchánková a Iva Hlavatá, 4. ročník 
Jakub a Adam Rychlý, Ivan Stiller,  5. ročník Stázka  
Hrušková a Káťa Pospíšilová. 
 
V kategorii  ţáků 3. ročníků se zúčastnilo 51 dětí. Iva 
Hlavatá se umístila na 4. místě s 28,5 body, coţ je       
o 1,5 bodu méně neţ  měla vítězka  a 0,5 bodu méně 
neţ ţáci na 2. + 3. místě. Eliška Suchánková obsadila 
23. místo s 26 body.  
V kategorii ţáků  4. ročníků soutěţilo 59 dětí - Jakub 
Rychlý obsadil  35. místo, Ivan Stiller 38. místo, Adam 
Rychlý 39. místo.  
V kategorii ţáků 5. ročníků zápolilo 51 dětí.  Stázka 
Hrušková se umístila na 9. místě,  Káťa Pospíšilová 
na  29. místě. 
 

V průběhu školního  roku proběhlo v základní a 
mateřské škole 27 školních a mimoškolních akcí! 
Kromě divadelních představení se dětem líbily výukové 
programy organizované ekocentrem Paleta. Spokojené 
byly i se školními výlety. Velký ohlas sklidilo   i tvoření 
dětí a rodičů z MŠ. 
 

Rodiče i děti oceňovali kvalitu vedení zájmových 
krouţků. Do zájmových krouţků v ZŠ bylo zapsáno 46 
ţáků, v MŠ 32 dětí.  Krouţek zobcové flétny v ZŠ vedla 
paní Ďoubalíková, v MŠ paní Reinberková, krouţek 
anglického jazyka v ZŠ a MŠ zajišťovala paní Blechová, 
taneční krouţek slečna Ehlová, sportovní krouţek        
do prosince pracoval pod vedením  pana Diessela,      
od ledna ho převzala paní O. Brousilová. Ţáci měli 
moţnost navštěvovat krouţek náboţenství, jehoţ 
vedoucím byl pan Borský, půl roku pracoval v MŠ 
logopedický krouţek, který vedla paní Kuchařová.        
Od října do května se potřební ţáci scházeli                  
na dyslektickém krouţku s paní Ehlovou..  
Vzhledem k tomu, ţe máme nové PC vybavení, projevili 
ţáci i rodiče zájem o počítačový krouţek. Jestliţe máte 
chuť zkusit si pracovat s dětmi nebo víte o někom, kdo 
by byl vhodným vedoucím, kontaktujte ředitelku.  
 
Jako kaţdý rok jsme pomohli potřebným. Prodejem 
ručně šitých polštářků jsme podpořili  chráněné dílny.  
Nákupem drobných předmětů jsme přispěli na výcvik 
koní pro handicapované děti i dospělé. Prostřednictvím 
fondu Ţivot dětem jsme ovlivnili vybavení nemocnic.  
Dva roky částkou 6 000,- Kč umoţňujeme africké dívce 
chodit do školy.  

Z tvorby našich ţáků. 

Kůň  
Vája Trojanová (2.ročník) 

Kdyţ jde v písku, zanechává za sebou U. Takové má 
podkovy. Kdyţ mu podkova spadne, musí ho dát pán 
okovat. Kdyţ se kůň rozeběhne, běţí jako s větrem o 
závod. Jestli to chceš také poznat, musíš mít sedlo, 
uzdu a pro sebe helmu.   

Voda 
Jára Čáslavský (3. ročník) 

Voda je modrá a průzračná. 
 S vodou je zábava. 
 Šumí jako moře, 
 hladí jako větřík. 
 Je i pitná. 
 Chutná mi, kdyţ je čistá. 

Hádanka Ivy Hlavaté. (3. ročník) 

Tuţky jsou mé kamarádky, 
 piluji jim jazyky.  
Jsou to krásné mladé holky, 
mají rády ţertíky. 
                              (oktávázeřo) 

 

Nabídka 

Od září 2011 nabízíme místo vychovatelky školní 
druţiny na dva dny v týdnu  od 11.35 hodin do 16.05 
hodin. 
Kontakt pro případné zájemce  tel. 739203103.  

Chci poděkovat všem, kteří nám  v průběhu školního 
roku pomohli finančně, organizačně, prací či darem. 
Jsou mezi nimi i lidé, kteří nemají dítě ve škole ani ve 
školce.Váţíme si toho.  

 

Zpráva pro naše strávníky. 

        Od 1. 7. 2011 se zvedá cena 1 oběda                  
pro zaměstnance školy i pro cizí strávníky o 5 Kč,  
z důvodu navýšení potravinového koše = peníze   
na nákup potravin.  Sami vidíte, kde a jak se ceny 
pohybují. Jsme nuceni na tuto situaci reagovat. 
Děkujeme za pochopení. 
Stravné pro děti MŠ a ţáky zůstává prozatím       
ve stejné výši. 
 
 
Čeká nás čas dovolených. Nechť se splní očekávání nás 
všech. 
                                           Olga Brousilová 

 



ODPADY 
 

Protože stále někteří naši spoluobčané neplní naše prosby,  znovu  již  poněkolikáté připomínáme. 

Žádáme Vás o dodržování několika pravidel při ukládání odpadu do kontejnerů: 
 

- do kontejnerů patří jen odpad  k  němuž je určen,  ale nic jiného.  

- odpad do kontejnerů dávejte tak, aby zabral co nejméně prostoru  

- plastové lahve sešlápnuté, vysypané z tašek  

- velké plastové folie zabalit do úhledného balíčku a můžou se nechat i vedle kontejneru. Nezbalené        

   zabírají příliš hodně místa v kontejneru  

- papírové krabice rozdělané, srovnané 
 

Za vývoz kontejnerů platíme a nebudeme přece platit za vyvážený vzduch. 
 
 

Elektroodpad 
 

Učíme se třídit elektroodpad a vysloužilé elektrospotřebiče odkládáme na sběrná místa.   

V naší obci to je prostor za obecním úřadem v Rokytně označený plakáty o zpětném odběru. 

 
Inzerce            
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