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Zveme Vás
na ROK LIFE!
Co se nám nevešlo na plakát?
Ještě spousta informací, které je
dobré vědět. Třeba to, že pro Vás
bude připraveno posezení s občerstvením venku ve vytopených
a osvětlených párty stanech, že
budou dva výčepy s točeným pivem a limonádou, ve vinárně se
bude podávat drobné občerstvení,
víno a kořalička. Venku se bude
rovněž grilovat maso a uzenina.
Posedět samozřejmě budete moct
i ve vestibulech uvnitř kulturáku.
Pro vyplnění doby mezi jednotlivými koncerty se bude venku
takzvaně „jamovat“ (= džemování
= náhodné seskupení hudebníků),
takže i návštěvník si bude moci
brouknout „nějakou tu naši“, neboť prostředí k tomu bude vyzývat.
Budete si moct odejít a vrátit se,
protože obdržíte barevný náramek
účastníka festivalu.
Kulturák je již dnes vygruntován
ve všech koutech, stropech i zázemích. Po dlouhé době to v něm
dokonce voní! Uskutečnilo se již
i spoustu oprav a úprav, všude teče
voda, na šatnách dokonce i teplá.
Podpořte tedy, prosíme, tuto akci,
jelikož z výtěžku ze vstupenek zahájíme snad i významnější opravy našeho kulturního domu Klub Družba
a přispějeme k jeho záchraně. Pro
koho? Pro nás i pro naše děti.
Vstupenky ještě máme, můžete
si je zakoupit v Infocentru v Rokytnici v O.h., na Městské správě
bytů v čp. 4 a na čerpací stanici
AUKO v Rokytnici v O.h. Tedy
7 dní v týdnu. Tak neváhejte
a přijďte si koncerty užít.
Děkujeme. Pořadatelé.

ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

Kompletní text Usnesení
rady města je uveden na internetových stránkách města
www.rokytnicevoh.cz nebo
k nahlédnutí na Městském
úřadu v Rokytnici v Orlických horách.

Informace z jednání rady města dne 30.8.2021
- zkrácený výpis
l Jmenování redakční rady měsíčníku Horský kurýr
Radě města byl předložen návrh na doplnění stavu redakční
rady měsíčníku Horský kurýr.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje doplnění stavu redakční rady měsíčníku Horský kurýr.
Rada města Rokytnice v O.h. jmenuje na období od 1.9.2021
do 28.2.2022 člena redakční rady měsíčníku Horský kurýr
paní Olgu Pleslovou.
l Žádost o poskytnutí dotace – 1. FC Rokytnice v O.h.,
z. s.
Starosta předložil návrh smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtu Města Rokytnice v O.h. ve výši
20 000 Kč na akci „Hudební večer pro veřejnost s benefičním
potenciálem“, která byla schválena radou města dne 10.8.2021
s číslem usnesení RM/70/25/2021.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnout dotaci
ve výši 20 000 Kč.

běrového řízení dle doporučení hodnotící komise ve prospěch
společnosti STYLBAU, s.r.o.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzavřít se společností STYLBAU, s.r.o., smlouvu o dílo.
l Výběrové řízení na akci „Projekt na dodání virtuální
rozšířené reality Hanička x Osówka“
Starosta informoval o vyhlášení výběrového řízení na akci
„Projekt na dodání virtuální rozšířené reality Hanička x Osówka“.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí tuto informaci.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje vyhlásit výběrové
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek s názvem: „Projekt na dodání virtuální rozšířené reality Hanička x Osówka“.
Rada města Rokytnice v O.h. horách schvaluje hodnotící
komisi ve složení: Hudousek Petr, Minář Pavel, Gärtnerová
Jana, Unger Jaroslav - člen Kontrolního výboru, Štěpán Jiří
za Univerzitu Hradec Králové, Kotek Martin - prezident Asociace virtuální a rozšířené reality.

Ze Zastupitelstva města

Informace z jednání zastupitelstva města ze dne 13.9.2021
- zkrácený výpis
l Fond rozvoje bydlení
Tajemnice podala informaci k vyhlášení výběrového řízení
o možnosti čerpání účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“. V daném termínu nebyla městskému úřadu doručena
žádná žádost.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí
informaci o vyhlášení výběrového řízení o možnosti čerpání účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území
Města Rokytnice v O.h. na rok 2021 s tím, že MěÚ neobdržel
žádnou žádost o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
v souladu s platnou směrnicí.

l Výzva NSA – „Kabina 2021“
Radě města byla předložena žádost spolku 1. FC Rokytnice
v O.h., předmětem žádosti je podání výzvy do dotačního programu „Kabina 2021“ vypsaného Národní sportovní agenturou.
Rada města Rokytnice v O.h. revokuje usnesení
č. RM/70/12/2021 ze dne 10. 8. 2021, kterým byla vzata na vědomí informace o podání Výzvy do dotačního programu NSA
– „Kabina 2021“ spolkem 1.FC Rokytnice v O.h., za účelem l Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
získání dotace k modernizaci sportovního areálu.
Starosta předložil obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místRada města Rokytnice v O.h. schvaluje podání žádosti.
ním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje tuto vyInformace z jednání rady města dne 13.9.2021
hlášku.
- zkrácený výpis
l Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení systému
l Výsledek výběrového řízení „Stavební úpravy pálenice shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
v Rokytnici v O.h.“
V rámci výběrového řízení na zakázku „Stavební úpravy pá- odpadem na území města Rokytnice v O.h.
lenice v Rokytnici v O.h.“ bylo doporučeno schválení ve pro- Starosta předložil obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o staspěch společnosti STYLBAU, s. r. o., se sídlem Pardubická novení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy118/79, 500 04 Hradec Králové, IČO 25957481 s nabídkovou užívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Rokytnice v O.h. Zastucenou bez DPH 1.013 666, 10 Kč.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí výsledek vý- pitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje tuto vyhlášku.

Město Rokytnice v Orlických horách pro Vás
připravilo ve spolupráci s firmou
EKOLA České Libchavy s.r.o.

mobilní sběr odpadu,
který proběhne dne 9. 10. 2021 (sobota) a bude proveden
zastávkovým způsobem, při kterém sběrná vozidla zastaví
v určený čas na určených stanovištích v obci, kde budete moci
odpady obsluhám vozidel odevzdat.
Přísný zákaz ukládání odpadů před příjezdem sběrných
vozidel pod pokutou 50.000,--Kč !!!
Přehled stanovišť v obci:
Nebeská Rybná – u garáží 9.30 – 9.45 hod.
Panské Pole – parkoviště u bufetu 10.15 – 10.30 hod.
1.

2.

Vozidlo Atego
Mobilní
sběrna
nebezpečných odpadů

baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky
a výbojky, zbytky ředidel, čistící
hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby
se zbytky škodlivin, apod.

Vozidlo AVIA

vyřazené televizory, lednice, pneumatiky, vysavače, elektrošrot

V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás žádáme
o respektování výše uvedeného rozdělení sběrných vozidel a přebíraných odpadů.
Upozornění: Při tomto sběru
nebude přebírán železný šrot !!!
Způsob přebírání odpadu:
Občané, trvale žijící v k.ú. Panské Pole nebo rekreanti mající
nemovitost v k.ú. Panské Pole a občané žijící v části Nebeská
Rybná nebo rekreanti mající nemovitost v části Nebeská Rybná, kteří uhradili Městu Rokytnice v Orlických horách poplatek
za nakládání s odpady, mohou odevzdat odpady bezplatně.
Další informace o sběru:
Městský úřad Rokytnice v O. h.
- 733722788 Jana Gärtnerová
EKOLA České Libchavy, s.r.o.
- 724369013 dispečer společnosti

ŽALUZIE KRČMÁŘ
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Žaluzie všech druhů, typů a provedení
Termotěsnění do oken a dveří
Termoizolační dvojskla
Sítě proti hmyzu do oken a dveří
Termorolety plastové i hliníkové
Garážová vrata, markýzy a rimini
Bezpečnostní dveře, zámky, štíty a závory

Firma: 465 612 077
Mobil: 602 412 012
Privat: 645 612 602
564 01 ŽAMBERK, SNP 1348
www.zaluziecz.cz
e-mail: zaluzie@zamberk.cz

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:

q Výměna lahví propan – butan
q Výměna bombiček SodaStream
q ŠKOLNÍ POTŘEBY:
- sešity, obaly, tužky, pera, pastelky,
fixy, desky, barvy, štětce, ubrusy,
palety...
q KRMIVO pro domácí mazlíčky

KAMENICTVÍ

RAŠKA & HOFFMAN
Již přes čtvrt století jsme tu pro vás,
firma založena již v roce 1989

Kvalitně za velmi přijatelné ceny









Nabídka kompletních kamenických služeb
Výroba a montáže pomníků a jejich částí
Broušení a opravy hrobů, rovnání hrobů
Zhotovení nápisů do kamene i černého skla
Hřbitovní doplňky, keramické fotografie
Konsultace zdarma
Žádné hromadné nábory
Volejte, přijedeme individuálně za vámi zdarma

ČESKÉ LIBCHAVY 89
tel.: 603 281 831, 732 588 957
e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
www.kamenictviraska.cz

VZPOMÍNKA
V říjnu letošního roku uplyne 25 let od tragické smrti mého
manžela p. Bohuslava Neubauera. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka Magda
a dcery Bohuška a Zuzka s rodinami.
Dne 13. října uplyne
10 smutných let, kdy nás
ve věku 69 let navždy opustil

pan Miroslav Zimmer
z Rokytnice v Orlických
horách.

S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají manželka,
děti s rodinami a ostatní
příbuzní.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte si s námi.

Vítání občánků

Vítání občánků se tentokrát nekonalo v obřadní síni městského úřadu, jak bývá zvykem. Miminka byla slavnostně
přivítána v areálu mateřské školy v Rokytnici.
Foto: L. Kánský

q Občánci zleva: Emma Vávrová, Emílie Kautová, Nela Horáčková, Eliška Matyková, Matyáš Saligr a Tobiáš Saligr

q Občánci zleva: Antonín Viravec, Oliver Baranec, Jan Kalous, Jakub Kalous, Eliška Strassenská

DEK
POŘÁ
LE
PŘÁTE
DĚLÁ

Otázky a odpovědi k systému odpadového hospodářství v našem městě
Rokytnice v Orlických horách od 1. 1. 2022

Vážení občané města Rokytnice v Orlických horách,

dovolte nám, abychom Vás informovali o významných změnách
v organizaci služeb v oblasti odpadového hospodářství, ke
kterým dojde s platností od 1. 1. 2022.
Důvodem pro zavedení níže popsaných opatření jsou legislativní
změny, především pak účinnost zcela nového zákona
č. 541/2020 Sb. o odpadech, který původcům komunálních
odpadů (obcím a městům, a v návaznosti na to také jejich
obyvatelům) uložil zcela nové povinnosti pro snižování množství
směsného komunálního odpadu a zvyšování podílu jeho složek,
které lze dále materiálově využít a recyklovat (papíru, plastů, skla,
bioodpadu, kovů apod.).

Jaké změny tedy můžete v Rokytnici v Orlických
horách od 1. 1. 2022 očekávat?

Četnost svozu směsného komunálního odpadu, která byla
doposud stanovena na 1 x týdně, se od uvedeného data změní na
1 x za 2 týdny. Tato změna se týká obyvatel rodinných domů,
nikoli sídlišť.
Snížená četnost svozu směsného komunálního odpadu ovšem
nebude znamenat, že dojde ke snížení komfortu služby, na který
jste byli zvyklí. V týdnech, ve kterých nebude svoz směsného
komunálního odpadu probíhat, pro Vás bude zajištěn oddělený
svoz papíru a plastů, a to přímo z místa, na které přistavujete
nádobu na směsný komunální odpad.

Jakým způsobem budete moci vytříděný papír
a vytříděné plasty z Vaší domácnosti předávat?

Součástí nové smlouvy s odpadovou společností je dodání
plastových nádob o objemu 120 nebo 240 litrů, které budou všem
občanům města, kteří o zapojení do nového systému sběru
projeví zájem, bezplatně poskytnuty na základě smlouvy
o výpůjčce.

Kde můžete o nádoby na tříděný odpad požádat?

Do 30. 9. 2021 je možno se o nádoby přihlásit v úředních
hodinách na městském úřadě u paní Jany Gärtnerové, případně

zaslat požadavek na email jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz. Do
požadavku je nutno uvést typ nádoby (120 nebo 240 litrů), druh
odpadu (papír nebo plasty), počet nádob a adresu, na které budou
přistavovány. Ideálně bychom si samozřejmě přáli, aby domácnosti požádaly o oba typy sběrných nádob, tedy jak na plast, tak
na papír. Není nutné se obávat, že Vám nádoby budou nějakým
způsobem kazit estetický vzhled u Vaší nemovitosti. Nádoby jsou
univerzální černé barvy a pouze na víku je barevný klip (žlutý pro
nádobu na plasty a modrý pro nádobu na papír).

Kde si budete moc připravené nádoby odebrat?

Nádoby budou v listopadu a prosinci 2021 vydávány v prostorách
sběrného dvora v jeho běžné provozní době, nebo bude možné
využít dovozu od Technických služeb města. Občané ke každé
nádobě obdrží i svozový plán.

Pokud se rozhodnete nabídku na poskytnutí nádob
do domácnosti nevyužít, budete i nadále moci
odevzdávat plastový odpad v pytlích s čárovým
kódem?

Ne, po zavedení nádobového sběru z jednotlivých domácností již
nebude možno odpad takto odevzdávat a tato služba tedy bude
k 31. 12. 2021 ukončena. Obyvatelům sídlišť budou pytle poskytnuty, avšak bez kódů a na ně vázané slevy.

Jak a kam budou moci tříděný odpad odevzdávat
občané, kteří nevyužijí nabídku na poskytnutí
nádoby přímo do jejich domácnosti?

Na území města zůstane i nadále zachována síť veřejných
stanovišť, na která lze ukládat vytříděný papír, plasty a sklo.
V závislosti na počtu nádob na papír a plasty v jednotlivých
domácnostech však bude následně počet nádob pro tyto
komodity na veřejných stanovištích redukován. Jedná se hlavně
o sběrná místa podél hlavní silnice na Bartošovice v Orlických
horách, Pěčín a Žamberk.

INFORMACE OBČANŮM

Dotknou se výše popisované změny také svozu
bioodpadu z domácností?

Ne, svoz bioodpadu z jednotlivých domácností zůstane i nadále
bez jakékoliv změny.

Jak se změny dotknou rekreantů, majících
nemovitost na území města?

jsou vysoké. Celkové náklady na likvidaci odpadů v roce 2020
činily 2.675.684,20 Kč s DPH. Příjem z poplatků od občanů
a rekreantů v roce 2020 činil 1.213 .351,10 Kč s DPH.

Budou do poplatkové povinnosti zařazeni i občané a
rekreanti nad 70 let věku?

Ano, budou, a to poloviční částkou ceny z místního poplatku.

Pro rekreanty, kteří řádně uhradí místní poplatek za odpady
městu a mají svoji nemovitost mimo svozovou trasu vozidla
odpadové společnosti, bude zřízeno sběrné stanoviště před
sběrným dvorem.

Zvýší se místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v roce 2022?

Ano, zvýší. Bohužel náklady na likvidaci komunálních odpadů

Věříme, že výše uvedené změny, které významně rozšiřují
možnosti třídění odpadu ve městě, přijmete s pochopením
a společným úsilím a odpovědným přístupem přispějeme
k ochraně životního prostředí.

INFORMACE OBČANŮM

Koncert pro Vrchní Orlici
V sobotu 28. srpna se uskutečnil benefiční koncert pro kostel sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici. Členové skupiny
Listověj - hudba z Vysočiny k nám jezdí na výlety a velice
se jim zde líbí. Nabídli tedy, že odehrají koncert ve prospěch
tohoto kostela, což bylo s radostí přijato.
Současně tentýž den vyrazili z Rokytnice poutníci, takto
zaměstnanci a příznivci mobilního hospice Setkání Rychnov nad Kněžnou. Po jejich příchodu byla sloužena mše
svatá. Kostel se zaplnil a Listověj nás obdařil svými písničkami. Poutavě přednesli skladby převážně o místech v našem kraji. Jedna z nich je o Aničce Tomanové z Pastvin, nazývané „Chudobka z Orlických hor“. Nejedno oko zaslzelo.
Odměnou byl bouřlivý aplaus.
Na dobrovolném vstupném se vybraly asi 4 tisíce korun,
které budou použity při dalších opravách kostela.
Petr Zámečník

Na Kopečku
byly dveře otevřené dokořán

V sobotu 4. září otevřely
Chráněné dílny Kopeček Sdružení Neratov své dveře
veřejnosti. Po pandemické
přestávce a s dvouměsíčním
zpožděním (z téhož důvodu)
se sešlo hodně natěšených
zájemců o klasická řemesla
a rukodělné výrobky. V areálu dílen bylo možno vidět při
práci kováře, košíkáře, tkadleny a další činnosti. K mání
byly výrobky místních dílen,
také Dobroty od Bróži, šťávičky a sirupy Geržových,
zahradnictví z Albertina,
Neratov vyřešil problém s parkováním Chráněnky Žamberk, ruční
výroba šperků, Zvonařství
Bartošovice v O.h. - Neratov. Známé poutní místo Šeda z Deštného, perníčky,
Neratov dostalo nové parkoviště. Stovkami lidí navštěvova- přírodní drogerie a další.
ný Neratov trpěl problémy s parkováním téměř od začátku Ochutnávala se vína z Vinařobnovy tohoto místa.
V úterý 14. září bylo slavnostním přestřižením pásky otevřeno parkoviště s 85 parkovacími místy. Je terasovitě usazeno v mírném svahu. Zadavatelem stavby byla Obec Bartošovice, zhotovitelem firma MATEX z Hradce Králové.
Pracovníci se museli potýkat s podmáčeným kamenitým terénem, místy prorostlým náletovými dřevinami. Na stavbu
za cca 5,8 mil. korun přispěl 5 mil. Královéhradecký kraj.
K slavnostnímu otevření se dostavil pan krajský hejtman Martin Červíček, zástupci obce Bartošovice s panem
starostou Lubošem Tylšem, zástupci zhotovitelské firmy
a samozřejmě členové i uživatelé Sdružení Neratov. Krátké
promluvy zakončil povzbudivými slovy a požehnáním díla
i přítomných P. Josef Suchár.
Na dobrou náladu za hezkého počasí zazpívali za doprovodu kytary několik písniček žáci Základní školy speciální
Neratov a přítomní zpívali s nimi. Na závěr čekalo účastní- q Black Buřiňos dixieland
ky chutné občerstvení v novém Společenském domě.
Text a foto: Petr Zámečník

q Stříhání pásky na závěr

q Aktivity pro děti

ství Soják Polešovice, pivo
Prorok z Neratova a bohaté
občerstvení z místních zdrojů. Také děti si přišly na své,
měly zde skákací hrad se
skluzavkou a jiné aktivity.
Když se zrovna netočily kolem řemeslníků, vozily se
na ponících.
A pódium nadlouho neosiřelo, defilovali na něm
i mimo něj excelentní „Black
Buřiňos dixieland“ z Týniště
nad Orlicí, „Míra Toman
harmonikář“ z Kunvaldu,
„Happy to meet“ ze Šumperka a „Diesel rock“ z Panského Pole. A to vesele až
do nočních hodin.
A už se těšíme na další
akci.
Petr Zámečník

NAŠE KŘÍŽOVKA
ŠKŮDCI NA HOUBÁCH – 3. DÍL
Škůdci hřibů a holubinek bývají tvrdé žluté larvy kovaříkovitých brouků, které všeobecně označujeme jako ... (viz
tajenka). Žijí v lesní půdě a do hub pronikají jen náhodně,
proto je nejčastěji nacházíme v dolní části třeně. Obohacením jejich potravy nebývá jen dužnina plodnic, rádi si totiž
pochutnávají i na larvách mušek v houbách.

Směr A: Jméno spisovatele Pavla (3), africký veletok (3),
rozdíl mezi přírůstkem a úbytkem (5), něm. chléb (4), značka fotomateriálů (5), děcko (6), krátký kabát (4), část dne
(4), činit (5), beduínský plášť (3), pleniti (8), umyvadlo (5),
Kaiserovy iniciály (2), tedy (4), fotbalista Slávie (4), slovenský džezový zpěvák (4), šp. od (2), vražda (4), řecky
proti (4), vynálezce dynamitu (5).
Směr B: Slov. nebo (4), šicí potřeba (3), název souhvězdí
(8), potřeba dřevorubce (4), naše největší ryba (5), spojka
(1), téměř (5), koulet (5), zkr. akademie věd (2), číslovka
(3), sleva z prodejní ceny (5), souhlas (3), slov. větev (5),
označení českých letadel (2), podzimní květina (5), tlapka
(5), lékař (6), způsoby fotbalového kopu (5), výměšek úst
(5), ukazovací zájmeno (2).
Pomůcky: Brot, Musa, aba, konár

Bílá pastelka 2021

Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic!
Po loňském ročníku, poznamenaném pandemickými
opatřeními, se letos sbírka
Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do ulic, ve dnech 11.
- 13. října, v plném nasazení
a s jasným cílem pomáhat
nevidomým a slabozrakým
lidem vidět svět.
Minulý ročník sbírky Bílá
pastelka, na němž se v podobě nižšího počtu dobrovolníků podepsala covidová
pandemie, je za námi. V tom
letošním se opět v půlce října po celém Česku rozběhne na 2 000 dobrovolných
dvojic. Se zbrusu novými
kasičkami s platebním QR
kódem a s logem sbírky
na tričku budou dobrovolníci
i tentokrát nabízet bílé pastelky symbolizující podporu
lidem se zrakovým postižením. Výtěžek sbírky je určen
na zajištění speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké poskytované v rámci
celé České republiky. Každý,
kdo za svůj příspěvek získá
bílou pastelku, tak podpoří
například nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích
psů pro nevidomé, výuku
speciální práce s počítačem
a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, ale i mnoho

dalších prospěšných projektů. Značná část prostředků
putuje na pomoc s návratem
zpět do běžného života lidem, kteří přišli o zrak v dospělosti.
TV spot pro kampaň 2021
„Bílá pastelka pomáhá vidět
svět“ namluvil herec Kryštof Hádek a na obrazovkách
jej lidé uvidí v září a v říjnu
ve vysílání charitativních
spotů v ČT.
Pořadatelem sbírky je
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
z.s., která v květnu oslavila
25. výročí svého založení,
ve spolupráci s jí založenými
obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.
Kontakt:
Sjednocená
organizace
nevidomých a slabozrakých
ČR, z.s.
Ing. Radek Šváb, koordinátor sbírky Tel.: 221 462 453,
778 768 390
e-mail: svab@sons.cz,
Lucie Marková
Tel: 604 911 600,
e-mail: markova@sons.cz
www.sons.cz
www.bilapastelka.cz
www.facebook.com
/bilapastelka

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET

Stanislav Lank
Znění tajenek na str. 16

KNIHY
STARÝCH POHLEDNIC
Knihy Říčky v Orlických
horách - Nebeská Rybná
a Bartošovice v Orlických horách na dobových fotografiích jsou
v prodeji v informačním
středisku v Rokytnici.
Cena za jednu je 400 Kč.

Roman Holubář, Pěčín 517 57
tel. 739 130 375, www.romanholubar.cz
email: holubar.roman@seznam.cz
Cena od 3,80 Kč/Kg, rozvoz zajištěn

ŽILI TU PŘED NÁMI...
Josef Šustr

generál československého četnictva
V neděli 19. září
odpoledne se na rokytnickém hřbitově
konala
vzpomínka
na generála Josefa
Šustra. Ten byl významnou
osobností
prvorepublikové
kriminalistiky
perzekuovanou komunistickým režimem.
Poslední léta svého
života nuceně prožil
v na Horní Rokytnici.
Josef Šustr se narodil v Cítově na Mělnicku
19.10.1878.
q Foto: Bezpečnostní
Po
gymnáziu
se stal
složky Československa
vojákem z povolání.
V roce 1906 pak byl v hodnosti poručíka přijat k četnictvu.
Sloužil v Haliči a na různých místech v českých zemích,
zastával i úřad velitele četnického oddělení v Benešově.
Do jeho obvodu spadal i zámek Konopiště, sídlo arcivévody Františka Ferdinanda D´Este. Šustr tak nesl odpovědnost za bezpečnost následníka trůnu. Po vypuknutí první
světové války byl vyslán na srbskou frontu. Po válce se již
jako major Šustr významně podílel na zajištění bezpečnosti v západočeském pohraničí. V roce 1925 byl jmenován
zemským velitelem ve Slezsku a koordinoval bezpečnostní
opatření během rozsáhlé dělnické stávky v ostravsko-karvinském uhelném revíru. Navzdory napjatým sociálním
i národnostním poměrům v regionu si během působení
ve Slezsku našel čas na psaní článků do četnické rubriky
vojenského časopisu Bratrství. Později sloužil na Podkarpatské Rusi a v Česku, kde byl velitelem četnického sboru.
Krátce poté se podruhé oženil se švýcarskou státní příslušnicí. Svatbě předcházel spor s Ministerstvem vnitra, které se
zdráhalo sňatek s cizinkou povolit. V té době již ve střední
Evropě sílilo politické napětí, jehož dopady se nevyhnuly
ani Šustrově rodině. Generálův syn se v květnu 1938 přihlásil k dělostřelectvu, aby se zapojil do obrany vlasti před
očekávanou nacistickou invazí.
Po podpisu Mnichovské dohody a změně politických poměrů se Šustr stal nežádoucí osobou a byl odejit do penze.
Stáhl se z veřejného života a žil v ústraní v Praze. V roce
1952, byl jakožto někdejší „exponent buržoazního režimu“,
zbaven penze a nároku na potravinové lístky a nuceně vystěhován do Rokytnice v Orlických horách, kde o dva roky
později (23.5.1954) zemřel.
(zdroj: policista.cz)

Pietní akt u hrobu generála Šustra na rokytnickém hřbitově byl součástí tradičních zářijových připomínek obránců
hranic. Čestnou salvu, položení květinových darů a proslov
zajistili členové jednoty Československé Obce Legionářské
z Hradce Králové v čele s Mgr. Janem Hrubeckým.
ZS

ZŠ Rokytnice
Zahájení
školního roku
Ve středu 1. září 2021
jsme zahájili nový školní
rok. Třídní učitelka Mgr.
Jitka Lavrenčíková přivítala sedmnáct prvňáčků.
Do stávajících devíti tříd
nastoupilo 181 žáků. Na slavnostním zahájení promluvil
pan ředitel Mgr. Zdeněk Dušek, paní předsedkyně SRP
Mgr. Radka Holendová a pan starosta Petr Hudousek,
všichni s přáním běžného školního roku prožitého ve zdraví. Na učení se v třídním kolektivu a mezi spolužáky se těší
i většina školáků.
ZŠ Rokytnice

MŠ Rokytnice

Zase spolu
Po prázdninách a po velkých problémech s covidem,
se budova školky opět rozezněla dětskými hlásky. Konečně! Ale ani o prázdninách
nezůstala v klidu. Po červnových záplavách sklepa musel být uklizen a vyčištěn nejen
sklep, ale i vstupní chodba.
Chceme poděkovat našim hasičům, kteří nás během
kratičké chvíle přijeli zachraňovat a odčerpali celé jezero
vody. A to se voda hnala do školky nejen záhadnými přítoky
ve sklepě, ale i oknem a dveřmi. Hromada krup na dvorku
školky zlákala i pány hasiče k mírné koulovačce.
Během prázdnin došlo i k opravě našeho stupňového sezení, na kterém se hned uskutečnila celoškolní rodičovská
schůzka. Vymalované šatny a vstupní chodba byly včas připraveny pro přivítání nových dětí.
Na školku se všichni těšili (asi, snad). A provoz se zatím
snažíme udržet tak, aby do budovy vstupovalo co nejméně nepovolaných lidí. Zatím i rodiče s porozuměním přijali naše pravidla. Nově příchozí děti mohou doprovodit
rodiče až do třídy, ale
většina dětí již zvládne rozloučení u dveří
a za pomoci obětavých
zaměstnankyň školky
se svléknou i obléknou.
První neděli v září
také ožila školková zahrada nejmladšími občánky (tzv. školkáčci
čekatelé). Dlouho odkládané vítání občánků
bylo netradičně pořádáno pod stanem u školky. Stan nám připravili
opět obětaví hasiči. Naštěstí se počasí umoudřilo a na celou akci se
podívalo i sluníčko.
Teď už se provoz
rozjel, děti si zvykají
a maminky méně pláčou při loučení. Čekají
nás zajímavé akce, fajn
kamarádi a hodné paní
učitelky. Hlavně ať nám
už nikdo školku nezavře a ať se nám všem
vyhýbají nemoci.
Vaše školička
(Gall.V.)

MŠ Bartošovice
V letošním roce na konci prázdnin jsme se ve školce rozloučili s novými školáčky Elenkou a Lukáškem. Hned druhý den nastoupili do Základní školy v Rokytnici a věříme
tomu, že vykročili pravou nohou.
„Elenko a Lukášku, přejeme hodně štěstí,
pěkných známek a spoustu kamarádů ve škole!
Vaše Mateřská škola, Bartošovice v O.h.“

S TULÁKY NA VÝLETY

Na rozhlednu Vrchmezí
Vrchmezí je nejvyšší vrchol polské části Orlických hor.
Ve výšce 1084 m n. m. se od roku 2020 tyčí nová dřevěná
rozhledna. Ta nahradila zaniklou horskou chatu s rozhlednou, po které zde zbyly jen části základů.
Na novou rozhlednu se rokytničtí Tuláci vydali v sobotu
18. září 2021. Bylo nás patnáct, co jsme se nenechali odradit ranním nepříznivým počasím. Sešli jsme se před devátou u nádraží v Rokytnici v O. h., v 9.05 hod. nám odjížděl
linkový autobus na Šerlich. Odtud nás vedla červená, Jirás-

kova turistická stezka, po hřebenu až na Vrchmezí. I když
by se nabízelo více zpátečních cest, my zvolili stejnou,
okolo Národní přírodní rezervace Bukačka. Čas nám vyšel
i na občerstvení v restauraci Masarykovy chaty na Šerlichu.
Zpět do Rokytnice nás dovezl cyklobus v 16.33 hod.
Sepsali jsme několik důvodů, proč se vydat na výlet právě
sem:
l Krásné výhledy – od Šerlichu, z Polomského kopce,
z Vrchmezí – viděli jsme např. vodní nádrž Rozkoš, rozhlednu na Velké Deštné, Polsko
l Moc pěkná rozhledna – hodně prostoru, nahoře dalekohledy, dole zázemí pro turisty
l Nenáročný výstup – jde se po hřebenu, převýšení není
velké
l Zajímavosti o Bukačce – botanické zahradě Orlických
hor
l Uděláte něco pro své zdraví. Ušli jsme 11 km. Dalo by se
jít i do Deštného. To by bylo asi o 2 km delší.
l Kolem cesty borůvčí a maliní – mohli jsme cestou mlsat.
Sbírali jsme houby.
l Výborné občerstvení a příjemná obsluha v restauraci
na Šerlichu – polévka fazolová či nudlová, palačinky
s borůvkami, kachna s knedlíkem
Šťastnou cestu! Za Tuláky LH

TEMPLÁŘSKÉ ODPOLEDNE
V ŘÍČKÁCH

Obchůdek U kostela pořádal v sobotu 18. září Templářské odpoledne. Bylo nachystané bohaté občerstvení, rožnilo
se prase, rozlévalo pivo a medovina a na hřišti za kostelem
se to hemžilo rytíři. Za doprovodu středověké hudby se
odehrála rytířská vystoupení, adrenalinové ukázky rytíře
na koni, obcí prošel středověký průvod s loučemi a to vše
bylo zakončeno ohňostrojem. Akce takového ražení v Říčkách nemá obdoby.
Poděkování patří všem, kteří se na uspořádání podíleli.
Foto: Marek S., Dušan Divíšek
ZS

Z ROKYTNICKÉ HASIČÁRNY
Konec prázdnin s rokytnickými hasiči
Poslední prázdninovou sobotu 28. srpna se uskutečnila
tradiční akce „Konec prázdnin s hasiči“ - tento rok již
podesáté. Akce je pro hasičské děti veřejným ukončením
závodní sezóny, na které si mohou přivést své rodiče,
sourozence a kamarády, se kterými plní různé disciplíny
zaměřené na hasičinu. Samozřejmě, že se může zúčastnit
i široká veřejnost, protože tento den slouží i jako nábor
nových mladých hasičů, kteří též soutěží v připravených
soutěžích.

Pro závodníky byly připraveny disciplíny jako volání na
tísňovou linku, oblékání do hasičského zásahového obleku, stříkání ze džberových stříkaček, zkouška srdeční masáže na figuríně, uzlování, přelez lana, střelba ze
vzduchovek, štafeta a mnoho dalšího.
Bohužel již od počátku příprav, což bylo čtvrteční
odpoledne, nás trápilo deštivé počasí a nejvíce se rozpršelo po sobotním poledni, necelé dvě hodiny před star-

tem. Z naší strany bylo připraveno vše – pouze počasí
přemluvit ke spolupráci zatím neumíme. Těsně po druhé hodině přišly první dva sourozenecké páry našich
mladých hasičů, které se hned pustily do připravených
disciplín. Osm stanovišť uvnitř a jediná střelba ze vzduchovky venku - ostatní venkovní soutěže jsme byli nuceni zrušit. Déšť ustal a slunko vykouklo až kolem 16.
hodiny. V tu chvíli začali chodit další a další závodníci
a my jsme dětem prodloužili možnost plnit disciplíny až
do 17 hodin.
A na ně hned navázali členové výjezdové jednotky,
kteří předvedli své dovednosti. Nejprve při vyproštění
3 zraněných osob ze dvou havarovaných vozidel, která
se čelně střetla. Po záchraně všech pasažérů následovala ukázka hašení vzplanutého oleje na plotně pomocí utěrky – každý zúčastněný teď ví, že vodou ho hasit
nebude. Poslední ukázkou, kterou hasiči předvedli, bylo
zdolání požáru. V plamenech skončil Favorit vedoucího
Kuby, který ho i s dalšími kolegy pomocí „vysokotlaku“
a „D“ proudu uhasil. Favorit pořádání této akce provázel
již od prvního ročníku v roce 2012, proto jeho kremace
byla taková symbolická a uzavřela 10 let pořádání této
akce. I samy děti si vyzkoušely zastříkat z „vysokotlaku“ na již nehořící vozidlo.
A teď k výsledkům. Vyhodnoceny byly opět dvě kategorie:
1) děti s rodinnými příslušníky a 2) děti bez nich. Celkem se zúčastnilo 28 dětí do věku 15 let, společně s rodiči
akci navštívilo 38 registrovaných návštěvníků + nespočet
dalších neregistrovaných. V dětské kategorii se na bedně
nejlépe umístila dvojice Pavel Valášek a Nikolaj Trnčák,
hned pod nimi Anetka Vlačihová a na bronzové příčce
Tina Horáková. V rodinné kategorii byl na bedně na
3. místě Blažej Grzybala s taťkou a o stupínek výše Jonáš a Bára Kuchtovi. Nejlepšího umístění dosáhly sestry
Daniela a Renáta Syrové. Každý závodník obdržel tašku
s hodnotnými cenami, jako jsou drobné školní potřeby,
reklamní předměty, pasta, pitíčko a především hasičské
moderní ponožky Dedoles. Předáním cen byl ukončen
tento velký den.
Uskutečnění celé akce a nákup cen vznikly za finanční
podpory z dotace Města Rokytnice v Orlických horách
na celoroční činnost kolektivu a dotace od Královéhradeckého kraje 21RRDU5 – Podpora Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska v Královéhradecký kraj.

Mladí hasiči zahájili sezónu hry
Plamen 2021-22 a přivítali
mezi sebou nováčky

První zářijový den je pro školáky začátkem nového
školního roku. Pro mladé hasiče je první zářijový den začátkem nové hasičské sezóny – v tomto případě sezóny
hry Plamen 2021-22. My ji zahájili hned prvním tréninkem ve středu prvního. Napoprvé jsme se po prázdninách
nesešli úplně všichni, což ale doladíme během dalších tréninků. Od teď budou na programu min. 2× týdně jenom

topografky, uzle, přelez lana, technické prostředky, buzola, mapa, „co se čím hasí“, běh a střelba ze vzduchovky.
Následně v pátek 3. září jsme od 16:00 v naší hasičské zbrojnici přivítali nové zájemce o vstup do kolektivu
mladých hasičů. Někteří nám na sebe zanechali kontakt
při akci „Konec prázdnin s hasiči“ a v tuto chvíli donesli již vyplněnou přihlášku. Jiné odradilo sobotní počasí
a na již zmíněnou akci nepřišli vůbec, proto jsme některé
viděli poprvé až nyní. Po vyřízení důležitých formalit
s rodiči, vyplnění a odevzdání přihlášek, si celkem 9 nových mladých hasičů odebral náš strojník. Dětem ukázal,
co se kde v hasičském autě Tatra nachází a k čemu se to
používá a ony nezapomněly využít možnost sednout si
za volant.
Na 17. hodinu se začali scházet i stávající mladí hasiči.
Ti dle zvyklosti zahájili trénink nástupem, po rozcvičce
se rozdělili na skupinky a začali s tréninkem na podzimní
závod požárnické všestrannosti. 4 nováčci do kategorie
Mladší byli začleněni ihned do příprav na ZPV. Do kategorie Přípravka, tj. 4-6 let, bylo přihlášeno celkem 5 nových tváří. Zkusili si běhat slalom, zapojovat proudnici
s hadicí a došlo i na střelbu ze vzduchovky, která nováčky
velmi chytla.

Doufáme, že 9 nových tváří se u nás bude cítit spokojeně, šťastně a bezpečně a v našem kolektivu vydrží nejméně až do jejich dospělosti

Členská schůze SDH Rokytnice
V neděli 5. září se uskutečnila v prostorech výjezdových
garáží členská schůze SDH Rokytnice. Abychom byli
usnášení schopni, muselo se zúčastnit alespoň 24 členů
starších 18 let – nakonec nás bylo 28. Členská základna
SDH se naposledy sešla při výroční valné hromadě 25.
ledna 2020. Od té doby se uskutečnilo pouze pár pracovních schůzek skrz organizované a pořádané akce a několikrát zasedal i výbor SDH.
Za dlouhou dobu nečinnosti toho bylo dosti co probrat. Nechybělo bilancování covidové doby, informování
členů o zahájení příprav a obstarávání financí na výrobu
praporu k výročí 150 let od založení SDH v roce 2023.
Schváleno bylo přesunutí konání výročních valných hromad zpět na Mysliveckou chatu v Rokytnici. Zelenou
od členské základny dostalo i pořízení nových webových
stránek. Jedním z bodů schůze bylo i přijetí 3 nových členů, z nichž jedním je bývalý hejtman Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán.
Jakub Zimmer

Okurková sezóna
Tak, prázdniny skončily
a zase se začínáme vracet
k běžným všednostem.
Ve vzduchu začíná být cítit podzim, listí mění barvy,
bazény taky a brzy vytáhneme podzimní kabátky.
V létě to bylo veselejší - tu a tam sežral žralok
českou učitelku, tu a tam se
někde objevilo UFO, byla
viděna Lochnesská příšera
a sem tam nějaké celebritě
vypadlo poprsí z šatů. Obvyklé léto. Ale o tom jsem
psát nechtěla, zajímají mne
skutečné okurky - tak co,
zavařovali jste?
Já ano, a při vzpomínce na léta minulá to bylo
trochu lepší, lehčí i kratší.
Dřív jsem, po vzoru babičky a Betty MacDonaldové,
nastrkala do sklenic kdeco,
nic nesmělo přijít nazmar
a tak se mi ve špajzu hromadily zástupy flaštiček
různých rozměrů, u kterých
časem vyvstala otázka kam s nimi?? Cožpak marmelády, těch se snědlo moře

a upotřebily se všude, ale
kompoty!
Když je NĚKDO neotevřel a nepřinesl na stůl,
zůstávaly zapomenuté a sedal na ně prach. Jedinečnou
příležitostí k jejich odbytu
bývaly návštěvy - málokdo
se ubránil, aby si nevezl pár
sklenic, a oslavy. A pak se
také daly darovat k nějaké
další příležitosti, takže koloběh mohl pokračovat.
Třešně, jahody, angrešt,
rybíz - co zahrada a les dal,
všechno mělo své místo
pěkně za sklem. Zpočátku
má člověk tendenci sklínky různě zdobit, opatřovat
jim pěkná víčka, či dokonce
vlastnoručně vyrábět látkové sukýnky na ně, ale jak
to přibývá, ztrácí se nadšení a poslední chudáci jsou
označení fixem a zkratkou,
kterou ve finále nikdo nerozluští.
Časem se přidají experimenty, protože těch rajčat je
nějak moc a dělat z nich jen
kečup je prostě fádní, takže

v dobách před internetem
se dlouze rokovalo se sousedkou, případně listovalo
knihami a časopisy, ve snaze najít co nejoriginálnější
recept a ohromit okolí svou
kuchařskou
kreativitou.
(Tohle slovo jsme tehdy
taky neznali, nicméně víme,
co znamená, prostě tvořivost, nápaditost!)
I nastal čas pokusů a omylů, přičemž těmi úspěšnými jsme se chlubili, nosili
ochutnávat všem a radostně
se dělili o recepty.
Jiné naše výtvory jsme
potupně zahrabávali
do kompostu, či prolévali
sanitární keramikou a taktně o nich mlčeli. A že těch
exotických lákadel, doma
vyrobených, bylo! Indické
čatní, domácí Uncle Bens
a další a další.
Když člověk dodržel předepsanou recepturu, většinou se povedlo, ale běda,
když měl vlastní nápad
a neříkal si, proč tam nepřihodit ještě to, či ono. Vzni-

kaly různé mutace, které si
chutí nezadaly s lepicí pastou a barevná výstřednost je
předurčovala k použití pouze dekorativnímu. Ale neodradilo nás to, pořád jsme
se snažili z té naší úrody,
kterou jsme vydobyli vlastníma rukama, vytvořit něco,
co ohromí široké okolí!
A když to přešlo, pokorně
jsme se vrátili k osvědčeným receptům, předaných
babičkami a chutím, na které jsme byli léta zvyklí.
Znojemské okurky, kdo
zná lepší? Jahodový kompot
do pudinku, borůvky, které barvily a ta barva držela
dlouho, jablíčka se skořicí.
Nic exotického, ale to naše,
tak známé a tak domácké!
V zimě, jako když najdeme.
Tak dobrou chuť a teď
také vyrazíme na houby. A pak budou s lákem,
do soli, do sádla, sušené
a zase bude spousta skleniček a flaštiček.
OP

Okénko do historie
rokytnické kopané
V ročníku 1969/1970 se po posledních dvou utrápených
sezónách situace v místní kopané zlepšuje. Během podzimu
se do týmu z vojny vrátil Šafránek a přišly nové tváře – Vavruška a Tonda Štefek. V zimní přestávce přibyli Honza Novák, Zdeněk Pelant a brankář Tonda Jirout. Tým se s přehledem umístil v polovině tabulky, i když ambice byly vyšší. Ta
se dlouho naplňovala v ročníku následujícím (1970/1971).
Rokytnice dlouho vedla tabulku, ale až výsledkové výpadky
na jaře znamenaly ztrátu vedoucího postavení. Nakonec se
tým umístil až na pátém místě se ztrátou 4 bodů na druhého
a 12 bodů na prvního.
Ročník 1971/1972 se stal nejúspěšnějším v dosavadním
z historie místní kopané. Sice se mužstvo dospělých umístilo opět v polovině tabulky, ale byl znovu založen mládežnický oddíl dorostu. Poprvé se také odehrál turnaj Rokytnic,
který se stal každoroční tradicí a v příštím roce by se uskutečnil 50. ročník! Bohužel vloni i letos se tyto turnaje díky
aktuálnímu dění neuskutečnily. A na závěr největší úspěch –
Rokytnici se podařilo vyhrát okresní pohár! Rokytnice postupně vyřadila Vamberk, Slatinu, Černíkovice a ve finále se
utkala s Týništěm, které v té době hrálo o dvě soutěže výše.
Ve dvojzápase Rokytnice nejprve v Týništi uhrála překvapivou remízu 2:2, v odvetném utkání sice podlehla 1:2, ale
za přísných podmínek (soupeř se dostavil na zápas s velkým zpožděním) byl zápas zkontumován v náš prospěch.
Okresním pohárovým prvenstvím se Rokytnice kvalifikovala do předkola českého poháru, kde už nestačila na silný
Kostelec.
P. Koukol

Oslavy 70 let klubu

Aktuální dění

Na podzim 2021 se opět rozjely fotbalové soutěže. Pro
tento rok jsme opakovaně navázali na spolupráci s Viking
Union Rokytnice a TJ Baník Vamberk. Množí se otázky,
proč máme všechny hráče na přestupu v Unionu, tak odpovím, že není možné vytvořit spolupráci tří klubů (1.FC,
Union, Vamberk), proto hráči přestoupili do Unionu, ale
členy jsou nadále u nás v 1.FC Rokytnice.
Tímto způsobem jsme mohli otevřít takřka všechny mládežnické kategorie – mladší, starší přípravky a mladších
a starších žáků.
Podzim jsme zahájili nejprve krátkým soustředěním
v Klášterci nad Orlicí (prodloužené víkendy v srpnu), poté
jsme naskočili do sezóny. Zápasy hrajeme do konce října
(o víkendech). U starších žáků mimo víkendu také hrajeme
středy.
U mužů jsme si výsledky představovali lépe. I když se
častěji vyhrává, tak dvě prohry kazí postupové ambice. Je
ještě spoustu zápasů, ale další případné ztráty si nemůžeme
dovolit. Pak bychom museli přehodnotit ambice pro tuto
sezónu.

Dne 11. září 2021 jsme
na našem hřišti uskutečnili
významnou událost, na kterou jsme se připravovali posledního čtvrt roku. A byly
to oslavy 70 let klubu, které
měly být už v minulém roce,
ale protože covid. Akce začala předzápasem mládeže.
Rokytnice sehrála mistrovské utkání s Moravskou
Třebovou „B“. Po jejich
skončení proběhl hodinový
hlavní program, kde osobnosti a hosté (já jako předseda klubu, starosta města Hudousek, bývalý hejtman Jiří
Štěpán) řekli pár slov (k historii, aktuálnímu dění a oficiálně se uvedly nové kabiny
do provozu, i když už je nějakou dobu užíváme) a šlo se
na malý exhibiční zápas nejmenších, kde se Tonda Panenka s Karolem Dobiášem
přímo zapojili do zápasu.

Po jeho skončení si vybrali
ze zápasu 4 hráče z každého
mužstva pro kopání penalt.
A na závěr tohoto pohybového programu Karol Dobiáš
žongloval s míčem v sedě.
Kdo by jej překonal, tak by
od něho dostal knihu. To
se, bohužel, nestalo. Oslavy
byly zakončeny slavnostním
výkopem hlavního zápasu
Rokytnice - Javornice „B“.
Těsně předtím ještě proběhlo ocenění našich rokytnických fotbalových osobností.
Během celé akce probíhaly
rozhovory a autogramiáda
Tondy Panenky a Karola
Dobiáše. A na úplný závěr
osobnosti ocenily nejlepší
hráče ze zápasu mužů a pana
Waltera za celoživotní přínos
pro sport. Celou akci výborně vedl a uváděl Honza Dušek.
Pavel Koukol
předseda klubu

Spolek Magdalena postavil v Bartošovicích dřevěný altán
U vodní nádrže v centru
Bartošovic vznikla veřejná
stavba altánu. S podporou
obce ho vybudovali členové místního komunitního
Spolku Magdalena, místní
obyvatelé, chalupáři, ale
i přespolní nadšenci. Altán
je k dispozici úplně všem.
Stačí jen dodržovat pořádek,
nerozdělávat uvnitř oheň
a neničit stavbu samotnou
ani její vybavení. Altán poskytuje prostor pro společné
sousedské aktivity, narozeninové oslavy, kulturní
a dětské akce, pikniky, letní
posezení a oddech. Turisté
ho mohou využít pro přespání nebo odpočinek. O prázdninách to byla základna pro
letní tábor, který obec letos
poprvé pořádala.
Předsedkyně spolku Pavlína Florianová dodává:
„Celá stavba je dlouhodobější akcí našeho spolku. Začali
jsme ji plánovat asi před rokem. Poté jsme hledali zdroj
financování. Nakonec jsme
vloni požádali o grant a byli
jsme úspěšní. Stavba byla

podpořena z grantového
programu České spořitelny
„Dokážeme víc“, ve spolupráci s Nadací Via. Na konci roku 2020 jsme společně
s obcí vybrali vhodný prostor obecní louky vedle vodní nádrže, který je přístupný
z návsi. Začátek roku 2021
byl pak ve znamení plánování stavby, výběru vhodného
technického řešení a materiálu. Se stavbou jsme začali
na začátku května. Nutno
podotknout, že nikdo z nás
není stavař, tesař ani pokrývač. Altán jsme stavěli
jako laici. Stačilo nám nadšení a několik hodin práce
ve volném čase. Zabralo
nám to několik víkendových
dní. Důležité bylo, že ruku
k dílu přiložili nejen členové spolku, ale také někteří
místní zastupitelé a obyvatelé. Dokonce i chalupáři
pomáhali. Zkrátka, altán
je společné dílo. O to větší
z něho máme radost. Obyvatelům Bartošovic byl altán
slavnostně předán do užívání v neděli 1. srpna v rámci
letního pikniku.“
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