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  28. 3. 2009    5. školní ples 

  28. 3. 2009   Vítání  občánků 

    4. 4. 2009   Soutěž Rokytenská míle - hasiči  

    5. 4. 2009   Velikonoční veselí 

  30. 4. 2009    Pálení čarodějnic v Rokytně 

  30. 4. 2009    Pálení čarodějnic v Bohumilči 

červen 2009   Dětský den v Drahoši 

   20. 6.2009   Nohejbalový turnaj  „Krocan cup“ 

  27. 6. 2009    Dětský den v Rokytně 

                                              s  „NECKYJÁDOU“ 

   4. 7. 2009    Turnaj v malé kopané 

 srpen 2009    Bohumileč rozloučení s prázdninami  

  29. 8 2009    Rozloučení s prázdninami Rokytno 

    září 2009    Divadlo pro děti 

 10. 10 2009    Drakiáda 

   7. 11. 2009   Svatomartinský průvod 

28.  11. 2009   Aranžování 

  4.  12. 2009   Mikuláš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VELIKONOČNÍ  
    
 
   

                VESELÍ 
 
 
 
 

                              se koná v neděli    
 

                      
 
 

               5. dubna  2009  od 14 hodin 

 

                        v  hospodě  „U Pitrů“   v Rokytně 
 

 
Srdečně  zveme  občany  k  příjemnému  posezení    
 s  velikonoční   tématikou. 
                                                
                             Za kulturní komisi K.Komárková 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

Z jednání obecního zastupitelstva a rady obce 

Rokytno za  leden  –  březen 2009 
 

Rada se sešla celkem 4 x, obecní zastupitelstvo 1x. 
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno              

č. 1/2009 ze dne 25.2. 2009 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady     

    za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
 

A, Rozpočet na rok 2009 

     Příjmy celkem:       12.957.900,- Kč                                        

     Výdaje celkem:      15.391.300,- Kč 

 
 

        Financování:       - 2.433.400,- Kč    

            Rozpis financování:  

                                       Zapojení přebytku    1.278.400,-                                                  

                                       Půjčka                       2.000.000,-   

                                      Splátka hypotéky       - 145.000,- 

                                      Splátka půjčky FRB   - 700.000,- 
 

B, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci 

      Základní škola a mateřská škola Rokytno,  

      okres Pardubice                                      550.000,- Kč 
 

C,  Dotace pro –  

         HC Rokytno                                        35.000,- Kč 

         FC DIKO ČEMUS Rokytno               10.000,- Kč 

         Mysliveckého sdruţení  

                 „Smrčiny“ Rokytno                    15.000,- Kč 

 

3,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje:  

 

a, uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného  břemene č.IV-12-2004507“ na pozemky 

parcelních   čísel 506/9 v k.ú. Bohumileč pro společnost  

ČEZ  Distribuce,a.s. IČ:27232425  

 

b,uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného   břemene č.IV-12-2004946“ na pozemky 

parcelních  čísel   506/9, 506/5 v k.ú. Bohumileč pro 

společnost  ČEZ  Distribuce,a.s. IČ:27232425  

 

c, uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného   břemene č.IV-12-2004509“ na pozemky 

parcelních  čísel 96/1,864/6 v k.ú. Rokytno pro 

společnost  ČEZ  Distribuce,a.s. IČ:27232425  
 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku dle   

    GP č. 487-186/2008 a to: p.p.č. 127/101 o výměře        

    141 m
2   

v obci Rokytno a k.ú. Rokytno manţelům  H ,    

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

         Vyvěšeno 9.2.2009          Sejmuto: 25.2.2009 

 

5, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí průběh prací na   

    výstavbě „Kanalizace Rokytno - II.  stavba“ .  
 

 

 

 

 

 

6, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci             

     o   přijetí ţádosti  na dotaci , která byla podána                    

     na    základě  II. kola výzvy z ROP    podopatření 2.3.     

     na „Výstavbu  multifunkčního objektu v rámci    

     rozšíření volnočasových aktivit  v obci a regionu.“   
 

7, Obecní    zastupitelstvo   schvaluje      usnesení      rady       

    č.1/5/2009  ze dne 21.1.2009 , které   se   týká uzavření   

    dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru mezi obcí Rokytno IČ    

    00274178, a Komerční bankou a.s ,  na jehoţ    základě   

    bude obci Rokytno změněna splatnost   municipálního   

     úvěru. Tato splatnost   bude max. do 10.12.2018.  
                  

8, Obecní  zastupitelstvo    vyhlašuje    výběrové     řízení        

     na  poskytnutí  půjček    z  „Fondu   rozvoje   bydlení“                 

     pro rok   2009   a   to   od  26.2.2009   do  31.3.2009 .      

       V případě  velkého    zájmu   obecní       zastupitelstvo   

    schvaluje posílit  Fond rozvoje bydlení   o    potřebnou                            

    částku ,  maximálně však o 200.000,- Kč.   
 

9, Obecní zastupitelstvo : 

    a, Schvaluje hospodářský výsledek Základní školy a   

         mateřské školy Rokytno za rok 2008 

 

    b, Schvaluje  převod zisku  ve výši  99.987,10 Kč         

        do rezervního fondu  

 

    c, Jmenuje člena rady školy  

           a to   paní Magdalenu Ráţkovou. 

 

10, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí veřejnoprávní   

       kontroly: 

       a, Mysliveckého sdruţení „Smrčiny“ Rokytno 

       b, Fotbalového klubu FC DIKO Čemus Rokytno 

       c, HC Rokytno 

 

11, Obecní zastupitelstvo   bere   na   vědomí    kontrolu   

       pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění 

      a důchodovém pojištění na Okresní správě sociálního   

       zabezpečení v Pardubicích dne  24.2.2009 protokol   

       č. 464/09 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Obec Rokytno vyhlásila  výběrové řízení na 

poskytnutí návratné finanční výpomoci podle Programu 

poskytování státních půjček  na opravy, modernizaci a 

rozšíření bytového fondu pro rok 2009. 

   

Termín pro podávání žádostí je  do 31. 3. 2009   

 

   Zájemci mohou podávat ţádosti na formulářích, které 

jsou k dispozici na Obecním úřadě v Rokytně  

 

 

 

O  čem se jednalo 



Skutečné příjmy a výdaje 

 obce Rokytno za rok 2008 
 

 

Příjmy                               v  Kč: 
 

Daňové příjmy                                  6 776 742,57 

Nedaňové příjmy                              1 448 282,49 

Kapitálové příjmy                             2 337 616,00  

Přijaté dotace                                     5 872 800,00 
     

CELKEM                     16 435 441,06 
 

Výdaje                           v   Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství               7 332 396,00 

Doprava, silnice                                           307 177,00         

Školství                                                        715 421,00   

Kultura,soc.péče,zájmová činnost               168 875,00                                 

Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj       2 121 320,99 

Ochrana ţiv.prostř,  odvoz odpadů              612 153,14 

Poţární ochrana                                              79 438,20 

Úz.samospráva,zastupitelstvo,daně           1 786 670,40 

CELKEM                         13 123 451,74 

Splátky půjček                                              139 139,40    

 

CELKEM                         13 262 591,14  
 

 

ROZPOČET OBCE  ROKYTNO 

na rok 2009 
 

Příjmy                                          v  Kč: 
 

Daňové příjmy                                 6 730 100,00        

Nedaňové příjmy                             1 113 600,00  

Kapitálové příjmy                               690 000,00          

Přijaté dotace                                    4 424 200,00      

CELKEM                                        12 957 900,00     

Zapojení přebytku                             1 278 400,00 

Půjčka                                                2 000 000,00        

CELKEM               16  236 300 ,00  
 

Výdaje                                          v    Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství              9 340 000,00        

Doprava, silnice                                          410 000,00     

Školství                                                          746 000,00 

Kultura,soc.péče,zájm. činnost                   189 000,00       

Bydlení,nebytové prostory,úz.rozvoj       2 000 062,30 

Ochrana ţiv.prost,zeleň,odvoz odpadů       520 000,00 

Poţární ochrana                                            83 000,00 

Územní samospráva,zastupitelstvo          2 041 000,00 

CELKEM                                               15 391 000,30 

 Splátky půjček                                           845 000,00      
 

CELKEM                  16  236 300.00 
 

Místní  poplatky 
  
 

     Poplatek za odpad a psa 
 

Připomínáme   občanům,  že poplatek   
za odpad   a  psy  je  splatný do 31.3.2009. 
 

    Sazba poplatku za odpad za jednu fyzickou 
osobu    na   rok 2009         činí   400 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,  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 VS uvést  č.p. domu. 
 

 

  Poplatek za stočné  ( kanalizace) 
 

Stočné pro rok 2009  je  ve stejné výši  jako v roce 2008. 

To je 480 Kč na občana a rok. 

 

Splatný  je  do  30.  6.  2008 při roční splátce. 

Kdo má více splátek  platí je do 31.3., 30.6.,30.9., 30.11.  

 

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. 

 

POZOR! 
 

Do kanalizace nesplachovat hadry, ubrousky         

pro miminka ( i kdyţ je na nich psáno ţe můţou     

do kanalizace )  a podobný odpad, protoţe mohou 

poškodit čerpadlo. V případě poškození čerpadla 

z tohoto důvodu, bude oprava účtována majiteli 

nemovitosti. Takové případy jiţ máme. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto termínech: 
 

     v  pondělí   20. dubna   2009   
a   v  pondělí   19. října      2009 
 

 Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: 
 

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

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

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

Drahoš  příjezd        17,00  hod.  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. 

 

 

 

 

 
Na separačním dvoře v Dražkovicích  mohou občané obce a 
jejich místních částí uložit níže  uvedené druhy odpadů 
kategorie „O“ (ostatní). 
Občan je povinen se prokázat při předávání odpadu obsluze 
separačního dvora občanským průkazem  s místem trvalého 
bydliště  v obci Rokytno. Jméno občana, množství a druh 
uloženého odpadu bude zaznamenán v  provozní evidenci.  
V průběhu kalendářního roku je možno dodat max. 200 kg 
objemného odpadu na občana a rok a 50 kg pneumatik na 
občana a rok.  Provoz separačního dvora se řídí provozním 
řádem, který je uložen u obsluhy dvora. Občané obce Rokytna 
(Zástavy, Bohumilče a Drahoše) ukládající odpad na 
separačním dvoře se budou řídit pokyny obsluhy a tímto 
provozním řádem. Na separačním dvoře je zakázáno odkládat 
odpad z podnikatelské činnosti. 
Kategorie „O“ -  ostatní objemný odpad je pro nás např. 
nábytek, koberce,  podlahové krytiny (PVC,lino), pneumatiky 

 

 
 

 

 

 

 

V sobotu 11. dubna 2009 se uskuteční sběr 
železného šrotu v Rokytně. 

 
Sraz členů SDH je před hasičskou zbrojnicí v 8 hodin. 
 

 
 

 
Jako každý rok tak i v letošním roce se uskuteční pálení 
čarodějnic .V Rokytně u Kachňárny a v Bohumilči            
na hřišti. Ořezané větve ze zahrádek bude možné odvézt 
na výše uvedená místa po 15.dubnu. 
 

 
 
 
 
 
 
Jak jste si mohli přečíst na předchozích stránkách každý 
občan naší obce může odpad domácnosti vytřídit a uložit 
ať do popelnic vytříděný odpad do kontejnerů                  
na sklo. plasty a papír a pokud budete řešit Nerudovskou 
otázku kam s ním (starý gauč,matrace koberec) můžete 
bezplatně na sběrný dvůr do Dražkovic. Přesto se najdou 
jedinci, pro které je jednodušší svůj nepořádek odvést      
do lesa u Rokytna (uvedené fotografie). Možná je to také 
tím, že ne každá obec má systém svozu odpadů 
nastavený tak, aby své občany nelimitovali v odvezeném 
množství. Máme oprávněnou obavu, že novela zákona    
o odpadech tuto situaci ještě zhorší. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   



     

 

 

 

                   Co nového pro nás  

             může přinést zákon o odpadech 
 

Nový návrh zákona o odpadech jež připravilo 

Ministerstvo životního prostředí, přináší pro občany a obce 

některé změny a novinky, které se dotknou i obyvatel Rokytna. 

Jednak musí obce od r. 2011 umožnit svým občanům 

třídit i tzv.BRKO – což je biologicky rozložitelný komunální 

odpad. To jsou např. zbytky z kuchyní, zahradní odpad a další 

organické látky které dnes tvoří asi 40% komunálního odpadu 

v našich popelnicích. Tento odpad by měl být obcí sbírán       do 

speciálních nádob a dále pak odvážen buď do kompostáren (zde 

vzniklé hnojivo pak může být používáno pro hnojení polí, 

zahrádek či obecních pozemků) nebo do bioplynových stanic, 

které tento biologický odpad přemění na ekologické teplo či 

elektřinu. 

Pokud jde o peněženky občanů přichází změny, které by 

měly reálně rozlišit občany kteří třídí odpad od těch jimž je tato 

činnost na obtíž. Nově totiž každá obec vypočte platbu    za 

odpad ze dvou částí: pevné (až do 250 Kč) a pohyblivé (podle 

skutečného množství odpadu, který skončí nevytříděný v 

popelnici: až do 750 Kč). Platba každého občana musí odpovídat 

počtu svozů popelnic (pytlů, kontejnerů) od jeho domu a nikdy 

nesmí přesáhnout 1000 Kč za rok. Lidé tak budou platit za 

odpad, který skutečně vyprodukovali a svozová firma 

prokazatelně odvezla. Tímto by se též měly změnit a vyrovnat 

podmínky mezi jednotlivými obcemi s různými systémy plateb 

(buď pevná taxa na občana jako v Rokytně nebo za jednotlivé 

známky jako např. ve Chvojenci) tak, aby někteří občané 

neodváželi svůj odpad do popelnic v sousedních vesnicích jako 

se to děje občas u nás. Obávám se však, že někteří ekologicky 

zhovadilí spoluobčané, budou své odpadky vyhazovat do příkopů 

a cizích popelnic při jakémkoli způsobu sběru odpadů i systému 

jejich platby. Na takové spoluobčany pak může platit jen 

přistižení při činu a tučná pokuta. 

 Za pozornost občanů stojí i návrh, aby jednorázové 

nákupní tašky nebyly v obchodech rozdávány zákazníkům 

zdarma. Jde jak o návrh ekologický tak i ekonomický, protože se 

v Čechách každoročně rozdají asi 3 miliardy těchto tašek, což je 

nějakých 9000 tun plastů - vyráběných z dovážené ropy 

(neobnovitelného zdroje). Navíc tyto použité, volně odhozené 

tašky zvyšují obcím náklady na úklid veřejných prostranství a 

ohrožují život zvířat. 

Je pravdou, že již dnes některé obchodní řetězce tyto tašky 

zpoplatňují, ale většina si jejich cenu „ZDARMA“ napočítá do 

ceny prodávaného zboží, takže si je zákazníci stejně skrytě 

zaplatí (tak jako je tomu např. v případě platby kreditní kartou či 

stravenkami - z nichž obchodníci také odvádí několik procent) 

Jak je vidět, tak může nově připravovaný zákon 

znamenat pro některé občany  změny k lepšímu a pro jiné zase 

horšímu. Z pohledu čistší budoucnosti by však měla pozitiva 

jednoznačně převážit. 

 

                                                             Jiří Malík 

                                             Obecní zastupitel v Rokytně, 

                                     člen Republikové rady Strany zelených 

 

 
 
 

 
Občanské sdružení Diakonie Broumov 

VYHLAŠUJE 

 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,  vše jen funkční 
 Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: 
  

elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, 
jízdní kola, lyže, dětské kočárky í 

 
Sbírka se uskuteční v Rokytně 

dne  25. června 2009 od 8 do 16 hodin 
v budově obecního úřadu v Rokytně 

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem 
 
Děkujeme za Vaši pomoc.  

 
 

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která 

poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci 

lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.   

Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

 

 
 

 
        Rady obyvatelstvu 

Co dělat při silném větru 

 Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, 

odstraňte nebo upevněte volně uloţené předměty (např. 

květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru 

ohroţovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně leţící 

plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, 

z nichţ se za silného větru stávají smrtící zbraně.   

 Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy 

s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, 

neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a 

starších budov, u kterých hrozí strţení střešní krytiny 

(tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se 

na horské túry.  

 Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí 

zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.   

 Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně 

a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a 

hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překáţkou na silnici. 

Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a 

vozovka sjízdná, abyste neuvízli.   

 Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec 

se k nim nepřibliţujte.  

 Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.    

 Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.  

 NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a 

NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a moţnosti.  

 NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.  

 UVĚDOMTE SI, ţe největší hodnotu má lidský ţivot a 

zdraví a aţ potom záchrana majetku  

 Pokud je lidský ţivot, zdraví popř. majetek v bezprostředním 

ohroţení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.  



   
 

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice - 
Rokytno 73,  533 04 Sezemice; tel:  466 989 201; 

e-mail:  ZS_Rokytno@seznam.cz;   IČO:   60157747; 
 

 

Střípky z naší školy 
 
Diskusní fórum, volby do rady školy  
 

V pondělí 02.03.2009 se konalo "Diskusní fórum rodičů", 

na kterém proběhla volba zástupců zákonných zástupců 

ţáků do školské rady. Dostavili se rodiče zastupující     24 

ţáky. Z navrţených 12 kandidátů si zvolili paní Kateřinu 

Komárkovou. 

Rodiče se seznámili s výsledkem voleb pedagogických 

pracovníků - do rady školy byla zvolena paní učitelka 

Martina Ehlová. Zastupitelstvo obce Rokytno jmenovalo 

třetího člena rady - paní Magdalenu Ráţkovou.  

Zájemci z řad rodičů si prohlédli, jak se mění vybavení   a 

vzhled mateřské školy. Pan starosta všechny poinformoval 

o plánech přístavby školy a zodpověděl dotazy. Všichni 

pedagogičtí pracovníci se s rodiči podělili o zkušenosti z 

výchovně vzdělávacího procesu. Ředitelka seznámila 

zúčastněné se sběrem dat potřebných k vypracování 

evaluační zprávy školy, informovala o organizaci a 

vyplňování rodičovských dotazníků. Otevřela 

problematiku školního internetu. Byly předány informace 

jaké finanční prostředky byly věnovány na nákup 

materiálního vybavení školy, knih do dětské i učitelské 

knihovny,   pomůcek a hraček        - v MŠ částka  za 

uplynulý školní rok do současnosti činí 84 423,-Kč,  v ZŠ 

128 124,-Kč (např. kopírka je vyuţívaná i pro potřeby dětí 

z MŠ) a ve ŠD 9 261,-Kč. Rodiče si odnesli závazné 

přihlášky do školy v přírodě společně s formulářem 

posudku o zdravotní způsobilosti dítěte  k účasti na 

zotavovací akci a škole v přírodě i pozvánku na 5. školní 

ples. 

 

Členky původní školské rady navrhly společnou akci       s 

ekologickým zaměřením pro děti, rodiče a zaměstnance 

školy - termín 23.05.2009, místo konání – Plachta           v 

Hradci Králové.  

V následné diskusi se probírala témata: předtančení       na 

školním plese, doprava na školu v přírodě, mléčný program 

+ nákup svačinek, předávání ovocných odpoledních 

svačinek dětem domů, dovybavení školy věšáky na chodbě 

před vstupem do jídelny + drobné úpravy, funkce 

vyučujících na plaveckém výcviku, organizace tříd a 

přidělení vyučujících v následujícím školním roce. V rámci 

"diskusního fóra" byly vystaveny nově zakoupené učební 

pomůcky.  

Touto cestou děkuji všem členkám školské rady, které    

po tři roky aktivně přistupovaly ke své funkci. Byly 

nápomocny radou, podněty, ale i organizováním skvělých 

akcí pro děti, rodiče i zaměstnance školy. Tlumočily mně 

poţadavky rodičů. Prostě byly fajn a jejich činnost 

obohatila chod celé školy, staly se partnery. Děkuji        

za osvícené chování a jednání. 

 

Zápis do mateřské školy 

                                 pro školní rok 2009/2010 
 

proběhne v měsíci květnu. Rodiče si mohou vyzvednout 

přihlášku k předškolnímu vzdělávání  

u ředitelky školy nebo v MŠ a vyplněnou ji odevzdají   

do ředitelny v termínu od 11.05. do 15.05.2009. Je nutné, 

aby si přihlášku vyzvedli a odevzdali i rodiče dětí 

neumístěných v minulém školním roce. 

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 

2009/2010 
 

1. Děti, jejichţ rodiče mají trvalé bydliště v obci Rokytno 

a obcích, které k Rokytnu spádově patří. 

2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní    

    docházky. 

3. Děti přihlášené k celodenní docházce.  

4. Děti zaměstnaných rodičů. 

5. Sourozenci dětí docházejících do ZŠ a MŠ Rokytno.  

6. Dovršení věku 3 let do 31.12. roku, kdy dítě nastoupí 

k předškolnímu    vzdělávání a zaměstnanost rodičů. 

7. Děti se zkrácenou dobou pobytu v mateřské škole 

(děti, které chodí po obědě, děti, které budou 

docházet dle zákona č.204/2005pouze na 4 hodiny 

dopoledne) 

8. Děti s nepravidelnou docházkou. 

 

Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí      

ve věku 3 let: 

 Opakované ţádosti - děti neumístěné v minulém 

školním roce. 

 Děti z vícečetných rodin (3 a více dětí). 

 Sourozenci (pokud se najednou hlásí 2 a více dětí 

z jedné rodiny). 

 Děti z neúplných rodin. 

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které     

se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

doklad, ţe je proti nákaze imunní nebo se nemůţe 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

(§50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví) 

 

Plavecký výcvik  

 
 

Jiţ tradičně se  ţáci od 1. do 5. ročníku účastní 

plaveckého výcviku, který probíhá kaţdé úterý              

od 10. února do 21. dubna 2009. Obec zaplatila ţákům 

provozní náklady a ţákům 1., 2. a 5. ročníku náklady na 

plaveckou výuku. Rodiče dětem hradili dopravu v částce 

430,-Kč za 20 jízd. Jen pro zajímavost - provozní 

náklady na jednoho ţáka činí 270,- Kč, cena za 

plaveckou výuku na jednoho ţáka 530,- Kč. 

 

 



Snažíme se žít kulturně  

 

V kaţdém měsíci školního roku se děti mohou potěšit 

divadelním představením nebo výstavou. Buď vyjíţdějí do 

Pardubic jako např. ţáci 1., 2. a 3. ročníku v měsíci září a 

říjnu nebo herci přijíţdějí za dětmi. V naší škole se 

uskutečnila tato divadelní představení - v měsíci říjnu 2008 

"O přátelství", v měsíci listopadu 2008 "O třech 

přadlenách", v měsíci lednu 2009 "Zlatovláska", v únoru 

2009 zábavný pořad "Dětská všehochuť." 11.02.2009 jsme 

se těšili na "Chytrou Horákyni", 30.03.2009 si vyslechnou 

děti z MŠ pohádku o hudebních nástrojích. Ţáci ZŠ se z 

přednášky o vývoji hudebních nástrojů      od pravěku přes 

starověk, středověk a renesanci             do současnosti 

seznámí s vývojem hudebních nástrojů. Vše bude 

doprovázeno praktickými ukázkami více neţ 40ti různých 

nástrojů. 30.04.2009 budeme moci porovnat knihu a 

divadelní představení "Kubula a Kuba Kubikula." 

15.05.2009 děti z MŠ a ţáky 1. a 2. ročníku čeká trojlístek 

pohádek - "Velká řepa", "Proč si s prasátkem nikdo nechce 

hrát", "Kůzlátka a vlk." Den dětí oslavíme pohádkou "Ptačí 

svatba." 

Ve čtvrtek 12.03. proběhla v MŠ přehlídka dětských 

zpěváčků a odměněni byli všichni zúčastnění, ti nejlepší 

tradičně získali maxi perníkové slavíky.  V ZŠ se ţáci 

nejprve musí prozpívat do školního kola, ve kterém porota 

sloţená ze zástupců pedagogů i ţáků bude rozhodova o 

nejlepším interpretovi. Diváci si volí svého sympaťáka, 

svou sympaťačku. Dík šikovným rukám našich kuchařek 

se opět všichni potěší nazdobenými, lákavě voňavými 

perníkovými slavíčky. Ti nejlepší získají i diplom na jehoţ 

realizaci se téţ někteří ţáci podíleli. 
 

19.03. proběhne v MŠ i ZŠ výtvarná dílna, z které si děti 

odnesou malované tašky nebo prostírání.  

 

 

 

 

Přijďte „pobejt“ 
 

 

 

 

Všechny absolventy, bývalé – současné – i ty budoucí 

rodiče, přátele a příznivce naší školy zveme na jiţ 
      

5. školní ples, 
který se uskuteční 

v sobotu 28. března 2009 od 19,30 hodin 

v hospodě U Pitrů. 

 
Ani letos neporušíme tradice. K tanci a poslechu nám bude 

hrát pan ředitel ze ZŠ z Borohrádku Mgr. Karel Přibyl se 

svým synem. Zahájení plesu bude v reţii našich školáků, 

kteří si připravují předtančení a chtějí navodit slavnostní 

atmosféru i za pomocí zobcových fléten. Kuřáci 

ohleduplně budou kouřit mimo sál.  

Vstupenka za 50,-Kč, los do tomboly za 3,-Kč.  

Přejeme všem, abyste na chvilku zapomněli na starosti 

všedních dnů a příjemně se pobavili. 

 

Co se podařilo 

 

Děti z MŠ a ţáci prvního a druhého ročníku se zúčastnili 

výtvarné soutěţe "Máme rádi zvířata" pořádané 

Rodičovským Centrem DOMEČEK o. s. z Třebechovic. 

Jejich práce vznikly pod vedením pí. uč. M. Reinberkové 

a pí. uč. J. Brousilové. Porota obrázky vyhodnotila a 

pozvala Terezku Formánkovou s Terezkou Adamcovou  

z MŠ a Stefana Lamberta s Ondřejem Hadašem               

z druhého ročníku na slavnostní vyhlášení vítězů, které   

se uskutečnilo 1. března 2009 v  restauraci Černý kůň.     

Pro děti byl zajištěn i doprovodný program - dětský 

karneval, soutěţe a divadlo. Dle vyprávění dětí si           

to zúčastnění uţili. Bliţší informace na   

redomecek@seznam.cz 
 

Výstava korunovačních klenotů ve školní družině 
 

 

Uplynulé dny ve školní druţině probíhaly ve znamení 

projektového vyučování, kdy se nám naskytla mimořádná 

příleţitost prohlédnout si vzácné symboly české státnosti. 

Ţáčci školní druţiny měli totiţ moţnost v rámci projektu 

„Korunovační klenoty“, se o tomto našem 

nejstřeţenějším a nejcennějším pokladě něco dovědět      

a své klenoty si i vlastnoručně vyrobit. A ţe je tato 

aktivita postupně zaujala natolik dokládá i fakt, ţe se nám 

ve škole rozšiřovala nejen sbírka obrázků a knih, které 

děti donesly, ale především výstava nejrůznějších 

vyrobených a drahokamy ozdobených královských 

korun, jablek a ţezel doplněná sadou sedmi klíčů. 

Celý projekt byl završen korunovací dětí, která               

se překvapivě nekonala na Praţském hradě, ale v naší 

školičce, ale i tak to bylo zábavné a moc jsem si to uţili. 

Děti, prostřednictvím tohoto projektu, měly tak moţnost 

poznat něco málo z naší historie zábavnou formou a vţít 

se při seznamování s našimi českými králi o několik 

století zpět. A věřte nebo ne, naše „kopie“ byly               

od originálů na pohled k nerozeznání. 

 

                      Mgr. Markéta Brousilová 

                vychovatelka ŠD 

Projekt rytíři 
 

V letošním roce realizujeme v 1.třídě projekt Rytíři        

ze země Drakoun. Název si sami ţáci vymysleli a 

většinovým hlasováním schválili. Projekt je zaměřen     

na získávání rytířských ctností a dovedností. Ţáci 

dostávají úkoly, které musí vţdy do konce měsíce splnit a 

za to získají odměnu: dračí zub. Dračí rok má stejně 

 měsíců jako školní rok, takţe na konci roku by si měli 

domů odnést náhrdelník s deseti zuby. Zub získali např. 

za výrobu erbu a koně z kartonu, udrhání uzdy             

pro koně, namalování hradu, přichystání hostiny, a 

původně byla oceňována i školní práce. Důleţitou 

součástí hry je i plnění rytířských ctností, které se 

zaznamenávají do Kníţky rytíře (např. pomoc druhému, 

umění se o něco rozdělit, překonat se, kdyţ se mi něco 

nechce nebo nedaří...).  Rodiče s dětmi doma vyrobili 

nádherná brnění a děti si je ve škole oblékají                 

při rytířských slavnostech.  Pořádáme rytířská klání - 

např. na začátku roku v českém jazyce souboj slabik mezi 

jednotlivci i skupinami, nyní v luštění kříţovek, kde je 

shrnuto učivo prvouky. V tajenkách je vţdy ukryto jméno 

mailto:redomecek@seznam.cz


slavného rytíře. Skupinky rytířů se pravidelně obměňují. 

Účelem je splnit zadaný úkol a vyzkoušet si spolupráci  s 

různými kamarády. Přitom se učíme i práci  s informacemi. 

Odpověď, kterou si nejsou jisti, si sami dohledávají v 

učebnici. V českém jazyce si vyprávíme a čteme o 

Artušovi a jeho rytířích. Seznámili jsme se          s 

kníţkami o rytířích, z encyklopedie jsme četli krátké texty. 

Ţáky čekají i souboje ve skládání puzzlů. Budou skládat 

obrázky rytířských zbraní a z přeházených písmenek budou 

muset rozluštit jejich název. Ve hře Riskuj se také dozvědí 

více informací ze ţivota rytířů. Další klání je čeká také v 

matematice. Projekt nebyl celý dopředu naplánován, je 

stále dopracováván v návaznosti a učivo a inspirován ţáky. 

Je radost s nimi pracovat. Bavíme se a při tom se učíme. A 

musím říci, ţe z prvňáků jsou výborní rytíři. Je mi ctí 

s nimi spolupracovat!              . 
           

                              Mgr.Jitka Weinfurterová 

                                               třídní učitelka 

 
Na dálku adoptovaný spolužák z Afriky 
 

Ţáci 2. a 3. ročníku prostřednictvím projektu „Cestujeme 

po světě“ poznávají rostliny, ţivočichy, ţivot lidí, hry dětí, 

pohádky i vzdělávání v různých zemích i světadílech. 

Nyní jsme zavítali do Afriky. Děti se seznámily s tím, ţe 

vzdělání v Africe není zdarma a kaţdému není umoţněno, 

aby mohl chodit do třídy s šedesáti i více spoluţáky. 

Všechny nás překvapilo, kdyţ jsme zjistili, ţe tři rodiny 

ţáků 2. a 3. ročníku si na dálku adoptovaly dívku nebo 

chlapce, aby jim umoţnily vzdělávání, stravu, ošacení. 

Pozvali jsme si do školy jednu z adoptivních maminek, 

která nás seznámila se svou adoptivní dcerou. Dívky ze 3. 

ročníku nám ukázaly fotografie adoptivních bratrů, 

prohlédli jsme si i jejich vysvědčení. 

A tak se zrodil nápad – adoptovat spoluţáka na dálku. Ţáci 

celé školy s nápadem souhlasili a z pěti kandidátů 

shodným počtem hlasů vybrali dívku a chlapce z Afriky. 

Zaměstnanci školy rozhodli ve prospěch jedenáctileté 

dívky Oumou Hawa Ly, která ţije na vesnici a má 6 

sourozenců. Od narození je matka Oumou nemocná, otec 

je bez práce, stará se o svou ţenu a také o její rodiče.  

Nyní se budeme snaţit, aby se nám podařilo shromáţdit 

7 500 Kč, které umoţní děvčátku navštěvovat 1 rok školu. 

Společně s dětmi jsme se rozhodli, ţe pro tyto účely 

vyuţijeme případný výtěţek z plesu a ze sběru léčivých 

bylin. 

Zaměstnanci školy i ţáci - po dohodě s rodiči a s jejich 

souhlasem - se rozhodli, ţe dle moţností podpoří dobrou 

věc. 

Jestliţe se chcete zapojit i vy, ať jiţ jste jednotlivec, rodina 

či firma, velmi to oceníme a váţíme si toho. Na ţádost 

Vám vystavíme potvrzení o finančním daru. 

Jak bude naše adopce pokračovat Vás budeme průběţně 

informovat. 
 
Matematický cvrček  

 
 

Žáci druhého a třetího ročníku se zúčastnili 
školního kola mezinárodní matematické soutěže 
Matematický klokan - Cvrček, kterou v naší zemi 
organizuje Jednota českých matematiků a fyziků. 
Dvanáct matematických úloh bylo podle stupně 
obtížnosti ohodnoceno 3,4 nebo 5 body. Každému 

žákovi bylo při zahájení připočteno 12 bodů. 
Nejvyšší možný dosažený počet byl60 bodů . 
Žákovi druhého ročníku - Jakubu Rychlému a 
žákyni třetího ročníku - Anastázii Hruškové se 
podařilo získat 50 bodů, což je nejlepší 
výsledek na naší škole. Adam Rychlý a Ondřej 
Hadaš ze druhého ročníku získali též shodný 
počet bodů - 44. Průměr obou ročníků na žáka - 
35,125 bodů. Úlohy nebyly jednoduché. Pro 
názornost zveřejňujeme příklad za 5 bodů. Trezor 
se odemkne, když správně natočíme tři ciferníky 
číslované od 0 do 9. Zloděj zjistil, že součin 
tří správných čísel je 8. Kolik možností musí 
vyzkoušet, aby určitě trezor otevřel? Jestliže 
jste odpověděli 10, pak gratulujeme.Příklad pro 
druháky a třeťáky byste vyřešili.  
 

Svatba ve škole 

 

Ve čtvrtek 5. března naše školička zaţila něco 

neobvyklého. 

Od rána se školou linula vůně pravých svatebních 

koláčků, které přitahovaly nos, ale téţ oko, jak se zlatily 

v cukrovém oparu, uvelebeny v obrovské krabici. 

Křupky, tyčinky, brambůrky, dětmi vyrobené jednohubky 

zdobily stůl,  pozornost na sebe upoutával nádherný 

svatební srdíčkový dort s perličkami a růţičkami, který 

vykouzlila paní Kubizňáková. Pět druhů ovocných 

nápojů, coca-cola a další lákaly k ochutnávání. Hotová 

hostina, číšnici naţhaveni na obsluhování hostů. Ale proč 

to všechno? 

Protoţe se ţáci druhého a třetího ročníku ve středu 

rozhodli uspořádat svým spoluţákům svatbu. A protoţe 

nemají daleko od slov ke skutkům. 

Nevěsta i druţičky se vyspaly do krásy.Sváteční oblečení 

i sluníčko, které se zalíbením klouzalo po upravených 

vlasech jejich půvab násobilo. Ţenichovi jsme připnuli 

motýlka a květinu a také mu to velmi slušelo. Kluci 

vystavili prsteny na podušku, oddávající zavěsil na krk 

potřebné doplňky. Mládenci a druţičky vytvořili špalír. 

Z varhan se linul Svatební pochod    Mendelsona. Ţenich, 

kterého k oddávajícímu doprovodila paní domovnice se 

netrpělivě ohlíţel po nevěstě. Ta spanile přicházela 

v doprovodu pana starosty. Oddávající ušetřil svatebčany 

dlouhých řečí, a tak si nevěsta se ţenichem vzájemně 

navlékli prstýnky a došlo na první manţelské políbení. 

Ţenichovi se sice podlomily nohy, ale ustál to skvěle. 

V pohodě společně s nevěstou mohl přijímat gratulace od 

svatebčanů a rozbalovat svatební dary. Špuntům se moc 

nechtělo opustit lahve, ale po chvilce jsme si mohli 

„bublinkami“ připít na krásný a radostný ţivot. A pak 

jsme jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu měli a … 

A já jsem opět proţila štěstí, protoţe jsem si uvědomila, 

ţe nám vyrůstají úţasní lidé, kteří se uţ nyní umí 

domluvit, organizovat i realizovat. Moţná mezi nimi 

vyrůstá nový starosta nebo dobrý táta a skvělá máma, 

kteří se budou umět poprat s ţivotem. A co si můţeme 

přát víc.  
                                                 Olga Brousilová 

                                                             Ředitelka 
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