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Informace z jednání rady města dne 23.5.2022
- zkrácený výpis
l Žádosti o poskytnutí jednorázové dotace na podporu
sportu
Radě města byl předložen návrh komise pro volnočasové
aktivity a prevenci kriminality o poskytnutí jednorázových
dotací na podporu sportu.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnout dotaci
ve výši 7 000 Kč a uzavřít s Českým rybářským svazem,
z. s., místní organizací Rokytnice v O.h., se sídlem náměstí
Jindřicha Šimka čp. 3, 517 61 Rokytnice v O.h. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu Města Rokytnice v O.h. č. VS/8/2022
na akci „Rybářské závody“ pro děti a mládež konanou dne
02.07.2022 v Rokytnici v O.h. horách dle předloženého návrhu.

skytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice
v O.h. spolku 1.FC Rokytnice v O. h., z. s. Požadovaná
výše dotace činí 12 500 Kč, dotace je poskytována na akci
„Čarodějnice na hřišti“ konanou dne 30.04.2022 v Rokytnice v O.h. Poskytnutí dotace bylo schváleno dne 9. 5. 2022
Radou města Rokytnice v O.h.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavřít se spolkem 1.FC Rokytnice v O.h., z. s., se sídlem čp. 144, 517 61
Rokytnice v O.h. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v O.h.
č. VS/6/2022 na akci „Čarodějnice na hřišti“ konanou
dne 30.04.2022 v Rokytnici v O.h. dle předloženého návrhu.
l Výsledek výběrového řízení „Výkon funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení § 37 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon)“
V rámci výběrového řízení na „Výkon funkce odborného
lesního hospodáře podle ustanovení § 37 zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon)“ bylo doporučeno schválení ve prospěch společnosti
STŘÍBRNÝ VRCH s. r. o., IČO 28268067, Stříbrný vrch
137, 517 61 Rokytnice Rokytnice v O.h. s nabídkovou cenou za 1 ha/1 den činí 0,75 Kč bez DPH.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí výsledek výběrového řízení dle doporučení hodnotící komise
ve prospěch společnosti STŘÍBRNÝ VRCH s. r. o., IČO
28268067, Stříbrný vrch 137, 517 61 Rokytnice v O.h. s nabídkovou cenou za 1ha/1den činí 0,75 Kč bez DPH a schvaluje uzavřít smlouvu.

Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnout dotaci ve výši 3 000 Kč a uzavřít s panem Martinem Vodákem,
bytem Dolní Sídliště 259, 517 61 Rokytnice v O.h. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu Města Rokytnice v O.h. č. VS/7/2022
na akci „Martin Cup 2022“ konanou dne 3.9.2022 v Rokyt- l Spolupráce na projektu realizovaného z prostředků
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
nici v O.h. dle předloženého návrhu.
Starosta předložil projekt realizovaný z prostředků Programu
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnout dota- Interreg V-A Česká republika – Polsko. Účelem této dohody je
ci ve výši 30 000 Kč a uzavřít se Spolkem rodičů a přátel spolupráce na projektu Evropské územní spolupráce v rámci
při Základní škole v Rokytnici v O.h., se sídlem Školní programu Interreg V-A Česká republika – Polsko „Zvýšení počp. 232, 517 61 Rokytnice v O.h. veřejnoprávní smlou- pularity vojenského opevnění v přeshraničním území“.
vu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí projekt realiz rozpočtu Města Rokytnice v O.h. č. VS/9/2022 na akci zovaný z prostředků Programu Interreg V-A Česká republi„Dětský den v Julinčině údolí 2022“ konanou ve dnech ka – Polsko. Účelem této dohody je spolupráce na projektu
17.06.2022 – 19.06.2022 v Rokytnice v O.h. dle předlo- Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko „Zvýšení popularity vojenženého návrhu.
ského opevnění v přeshraničním území“.
l Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční do- Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje zastupitelstvu
města schválit spolufinancování projektu „Zvýšení populatace z rozpočtu Města Rokytnice v O.h.
Radě města byla předložena veřejnoprávní smlouva o po- rity vojenského opevnění v přeshraničním území“.

l Dotace na podporu kultury a neziskových aktivit pro
rok 2022
Starosta předložil návrh na rozdělení dotací na podporu
kultury, jejichž předmětem je poskytnutí dotací jednotlivým
žadatelům o dotace na podporu kultury a neziskových aktivit.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí návrh na rozdělení dotací na podporu kultury a neziskových aktivit.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnout dotaci
ve výši 6 000 Kč DOMOVU NA STŘÍBRNÉM VRCHU
na akci „RYTMUS“ 2022 v Rokytnice v O.h. dle předložené žádosti.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnout dotaci
ve výši 31 500 Kč Spolku rodičů a přátel při Základní škole
v Rokytnici v O.h. na kulturní akce, vědomostní a dopravní
soutěže dle předložené žádosti.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnout dotaci
ve výši 29 000 Kč Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na akci „Rokytnický muzejní rok 2022“ dle
předložené žádosti.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnout dotaci
ve výši 7 000 Kč paní Markétě Nyčové na příměstský tábor
na výuku angličtiny v Rokytnici v O.h. dle předložené žádosti.

a neziskových aktivit z rozpočtu Města Rokytnice v O.h.,
které byly schváleny radou města dne 23.5.2022.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavřít s výše uvedenými veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace na podporu kultury a neziskových aktivit.
Informace z jednání rady města dne 13.6.2022
- zkrácený výpis
l Cykloturistické propojení Žamberk – Rokytnice
v O.h.
Místostarosta předložil informaci možnost pokračování
v projektu cykloturistického propojení Žamberk – Rokytnice v O.h..
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci
DSO Sdružení Orlicko o možnosti pokračování v projektu
cyklopropojení Žamberk - Kunvald - Rokytnice po žluté turistické značce, na kterém město spolupracovalo již v letech
2015 - 2016.
Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje zastupitelstvu
města pokračovat v projektové přípravě projektu cyklopropojení Žamberk - Kunvald - Rokytnice po žluté turistické
značce.
l Termíny jednání RM v II. pololetí roku 2022
Místostarosta předložil návrh termínů jednání Rady města
Rokytnice v O.h. v II. pololetí roku 2022.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje termíny jednání Rady města Rokytnice v O.h. v II. pololetí roku 2022:
11.7.2022, 15.8.2022, 29.8.2022, 12.9.2022.

Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnout dotaci
ve výši 14 500 Kč panu Lukáši Levému na akci „Sportovní
ples“ v Rokytnici Rokytnice v O.h. dle předložené žádosti. Informace z jednání zastupitelstva města dne 13.6.2022
- zkrácený výpis
Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje zastupitelstvu l Výsledek hospodaření města za rok 2021
města schválit poskytnutí spolku Clan Orlických horalů Vedoucí finančního odboru paní Stanislava Rozínková seo. s. dotaci na podporu kultury a neziskových aktivit pro známila přítomné s výsledkem hospodaření města za rok
rok 2022.
2021.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje účetní zál Žádost o spolufinancování školních výletů ukrajin- věrku za rok 2021, výsledek hospodaření z hlavní činnosti
ských dětí
roku 2021 ve výši 5.033.644,24 Kč, z hospodářské činnosti
Radě města byla předložena žádost Základní školy Rokyt- roku 2021 ve výši - 537.158,68 Kč, celkem 4.496.485,56 Kč
nice v O.h. o spolufinancování poloviny výdajů ve výši a jeho převod na účet 432 – nerozdělený zisk, nerozdělená
7 000 Kč školních výletů ukrajinských dětí. Faktura bude ztráta minulých let.
vystavena po uskutečnění školních výletů.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje zaplatit fakturu vy- l Závěrečný účet 2021
stavenou Základní školou Rokytnice v O.h. za školní výlety Vedoucí finančního odboru paní Stanislava Rozínková seukrajinských dětí. Faktura bude zaplacena z transparentní- známila přítomné se závěrečným účtem 2021.
ho účtu (č. 6145811389/0800) zřízeného Městem Rokytnice Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje závěrečv O.h. na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.
ný účet města spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2021 a vyslovuje souhlas s celoročním
Informace z jednání rady města dne 30.5.2022
hospodařením města za rok 2021 s výhradami, na základě
- zkrácený výpis
nichž přijímá opatření k nápravě, která jsou přílohou zápisu.
l Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu kultury a nezisko- l Dotace na podporu sportu pro rok 2022
vých aktivit z rozpočtu Města Rokytnice v O.h. Zastupitel Mgr. Zdeněk Dušek předložil návrh komise pro
Starosta předložil návrhy smluv, jejichž předmětem je po- volnočasové aktivity a prevenci kriminality a rady města
skytnutí dotací jednotlivým žadatelům na podporu kultury na rozdělení dotací na podporu sportu.

Ze Zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poskytnutí dotace na podporu sportu:
1. ve výši 75 000 Kč – SK Wiyrhanea z. s., U Nádraží 493,
517 61 Rokytnice v O.h.,
2. ve výši 175 000 Kč – 1. FC Rokytnice v O.h. z. s., Rokytnice v O.h. čp. 144, 517 61 Rokytnice v O.h.,
3. ve výši 90 000 – Školní sportovní klub AŠSK ČR při ZŠ
Rokytnice v O.h., Školní 232, 517 61 Rokytnice v O.h.,
4. ve výši 40 000 Kč – Viking Union Rokytnice v O.h., z. s.,
K. Poláčka 498, 517 61 Rokytnice v O.h.,
5. ve výši 169 500 Kč – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice v O.h., čp. 572, 517 61 Rokytnice v O.h.,
6. ve výši 15 000 Kč – Myslivecký spolek Orlické hory, Rokytnice v O.h. čp. 307, 517 61 Rokytnice v O.h.,
7. ve výši 50 000 Kč – TENNIS CLUB Rokytnice v O.h.,
517 61 Rokytnice v O.h.,
8. ve výši 6 000 Kč – Český rybářský svaz, z. s. místní organizace Rokytnice v O.h., náměstí Jindřicha Šimka čp. 3,
517 61 Rokytnice v O.h.,
9. ve výši 30 000 Kč – FG Nebeská Rybná, Nebeská Rybná
čp. 162, 517 61 Rokytnice v O.h.,
10. ve výši 36 000 Kč – Golfový klub Symbióza Nebeská
Rybná z. s., Nebeská Rybná čp. 2, 517 61 Rokytnice
v O.h.,
11. ve výši 15 000 Kč – TJ Sokol Rokytnice v O.h., z. s.,
517 61 Rokytnice v O.h..

l Spolupráce na projektu realizovaného z prostředků
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Vedoucí Muzea Pevnost Hanička pan Pavel Minář předložil projekt realizovaný z prostředků Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko. Účelem této dohody je spolupráce na projektu Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko „Zvýšení popularity vojenského opevnění v přeshraničním území“.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje spolufinancování projektu „Zvýšení popularity vojenského opevnění
v přeshraničním území“, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_
033/0003114, ve výši 10% celkových způsobilých výdajů
projektu z rozpočtu města, tj. 11 000,- Eur, a zároveň 100%
nezpůsobilých výdajů projektu, které případně vzniknou při
samotné realizaci.

l Cena města
Tajemnice předložila návrh na udělení Ceny města paní
Bc. Vlastě Gallové za kulturní a společenský přínos a propagaci města Rokytnice v O.h. v regionu i mimo něj.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. uděluje Cenu města
paní Bc. Vlastě Gallové, bytem čp. 524, 517 61 Rokytnice
v O.h. za její dlouholetou práci ředitelky Mateřské školy
Rokytnice v O.h., za celoživotní kulturní a společenský přínos a propagaci města Rokytnice v O.h. v regionu i mimo
něj.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. ukládá starostovi
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách schva- zajistit předání Ceny města dle usnesení.
luje uzavřít s výše uvedenými příjemci dotace veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na podporu l Cykloturistické propojení Žamberk – Rokytnice
sportu dle předložených návrhů.
v O.h.
Místostarosta předložil možnost pokračování v projektu
l Dotace na podporu kultury a neziskových aktivit pro cykloturistického propojení Žamberk – Rokytnice v O.h.
rok 2022
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí inMístostarosta předložil návrh smlouvy, jejíž předmětem je formaci a nabídku DSO Sdružení Orlicko o možnosti poposkytnutí dotace na podporu kultury a neziskových aktivit kračování v projektu cyklopropojení Žamberk - Kunvald
ve výši 70 000 Kč Clanu Orlických horalů, o. s. na akci „Ho- - Rokytnice po žluté turistické značce, na kterém město
ralské hry 2022 – 10. ročník“ konanou ve dnech 22.7.2022 spolupracovalo již v letech 2015 - 2016.
– 23.7.2022.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje pokračoZastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavřít vat v projektové přípravě projektu cyklopropojení Žamberk
s CLANEM ORLICKÝCH HORALŮ o. s., U Nádraží - Kunvald - Rokytnice po žluté turistické značce a následné
262, 517 61 Rokytnice v O.h. horách veřejnoprávní smlou- přípravě na zajištění spolufinancování z vhodného dotačnívu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu kultury ho titulu.
a neziskových aktivit z rozpočtu Města Rokytnice v O.h.
č. VS/15/2022 dle předloženého návrhu.
l Dotace z rozpočtu Města Rokytnice v O.h.
Místostarosta předložil návrh smlouvy, jejíž předmětem
je poskytnutí dotace z rozpočtu Města Rokytnice v O.h.
ve výši 42 000 Kč na akci „Horalské hry 2022 – 10. ročník“
konanou ve dnech 22. 7. 2022 – 23. 7. 2022.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavřít
s CLANEM ORLICKÝCH HORALŮ o. s., U Nádraží 262,
517 61 Rokytnice v O.h. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v O.h.
č. VS/16/2022 dle předloženého návrhu.

Ve dvouhodinovém povídání se nalodíme na nejslavnější parník a prožijeme jeho skutečný příběh. Prohlédneme si
dochované fotografie a zhlédneme vzácná videa ze dne vyplutí, porovnáme realitu s nejslavnější filmovou verzí a téměř
se dotkneme originálních artefaktů z vraku lodi. Pro posluchače mám připravené i příjemné setkání s někým, kdo měl
příbuzného na lodi během osudné plavby.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022
INFORMACE

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech,
v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcím předpisem
je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách je registračním úřadem, který projednává a registruje kandidátní listiny
pro volby do Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických
horách a pro volby do zastupitelstev obcí: Bartošovice
v Orlických horách, Orlické Záhoří, Pěčín a Říčky v Orlických horách.
Kandidátní listiny mohou volební strany podávat na Městském úřadu Rokytnice v Orlických horách, nejpozději
do 19. července 2022 do 16.00 hodin.
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který
alespoň druhý den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhl věku 18 let, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci a jemuž právo
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
úmluv a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
(pouze státní občané členských států EU).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení
k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev obcí bude
každému voliči doručen nejpozději do 20. září 2022. V případě jeho ztráty či poškození obdrží volič na vlastní žádost
od okrskové volební komise ve volební místnosti ve dnech
voleb nový hlasovací lístek.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet

členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci,
je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených
způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce
má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již
v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze
jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
Hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev
obcí není možné.
Další
informace
k
volbám
naleznete
na
webových stránkách Města Rokytnice v Orlických horách
- www.rokytnicevoh.cz v sekci Volby – Volby do zastupitelstev obcí 2022 nebo je sdělí na Městském úřadu Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka
čp. 3, organizační a správní odbor – paní Soňa Rűckerová,
tel. č. 494379026, 722939215. Další informace k volbám
najdete také na webu Ministerstva vnitra České republiky
www.mvcr.cz .

Pravidla předvolební inzerce v Horském kurýru
pro volby do zastupitelstva v září 2022
• předvolební inzerce bude zveřejněna pouze
v zářijovém vydání
• uzávěrka pro dodání podkladů je 20. srpna 2022
• každá kandidátka má k využití max. polovinu strany A4

Automobilka Škoda letos opět pomáhá
pečovatelkám z Rokytnice v O.h.

Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách patří
mezi osmičku sociálních služeb z regionu Kvasin, kterým
Škoda Auto počtvrté zapůjčila automobil na roční používání. Letos se jedná o nový stříbrný model Škoda Octavia
Combi. Posílení mobility pečovatelek při poskytování služby pomůže zajistit větší denní četnost návštěv u jednotlivých uživatelů*ek a dostupnost služby pro okolní obce.
Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách,
organizační složka, Město Rokytnice v Orlických horách
Foto: Petr Lavrenčík, Vladimíra Podolská

V Péči o dušení zdraví podporují klienty
s duševním onemocněním
– doma i ve volném čase
Už 13 let funguje v okrese Rychnov nad Kněžnou nezisková
organizace Péče o duševní zdraví, která podporuje osoby
s duševním onemocněním. Proč?
Jezdí za klienty domů, současně je motivují k aktivitě
Péče o duševní zdraví poskytuje službu sociální rehabilitace. Sociální pracovníci jezdí za klienty domů a podporují je při zvládání projevů duševní nemoci v běžném životě.
„Klienty také motivujeme, aby navštívili některou z našich
volnočasových aktivit. Máme například Otevřený klub.
Skvěle funguje jako místo, kde mohou sdílet své prožitky,
najít pochopení a získat přátele,“ uvedl Mgr. Pavel Provazník, vedoucí střediska Péče o duševní zdraví v Rychnově nad
Kněžnou.
Příklad z praxe – z izolace k aktivnímu členství a podpoře ostatních
Pan K. je vzdělaný muž, který kvůli duševnímu onemocnění musel opustit svoji práci. Izoloval se doma, vídal se pouze
se sestrou a matkou. Měl obavy vyjít ven, děsil se cestovat
hromadnou dopravou. Jeho matka se sestrou oslovily sociální
pracovníky z Péče o duševní zdraví. Po intenzivní spolupráci pan K. souhlasil, že ho jeho sestra bude vozit na setkání
v rámci Otevřeného klubu. O pár měsíců později: pan K.
do klubu dojíždí sám a je jeho velmi aktivním členem, dokonce podporuje nováčky. Nemá problém sejít se v kavárně
na schůzce, chodí i na různé přednášky, dokonce kontaktoval
kolegy ze zaměstnání.
V současné době využívá služeb neziskovky 60 klientů. Pracovníky je možné kontaktovat na 494 322 025
nebo pdz-rk@pdz.cz.

Služba
LGBTQ friendly

q Členové klubu na výletu

Další číslo Horského kurýra vyjde v září.
Redakce Horského kurýra Vám přeje
krásné léto plné radosti, zážitků, pohody
a odpočinku.

Vzpomínka na 8. června
L.P. 1981
VIZE: Pán Bůh se sv. Petrem pohlédl vševědoucím zrakem na Horní ROH, kde se schylovalo k ukončení životů tří
duší (2+1). A sv. Petr se usmál a pokýval hlavou, že tomu
zabrání.
SKUTEČNOST: Z chalupy u Rokytenky k večeru vyšli
dva myslivci táta (83) se synem (50) k odlovu srnce - kapitálního šesteráka. Po pár krocích zahřmělo a začalo pršet.
Tak se vrátili do chalupy a čekali, až přestane pršet. Po hodinové přeháňce a bouřce znovu vyšli a znovu déšť a bouře
– až do tmy. Vrátili se a šli spát.
Ráno 9.6. (po Medardu) po snídani se vyšli podívat
na horní okraj lesa k posedu mezi dvěma velkými smrky.
Posed byl dvakrát zasažen bleskem, který sjel po hřebících
a třísky ležely na zemi.
A ZÁVĚR: Opodál v obilí stál srnec a pozoroval dva
chlapy, kteří stáli u posedu se smeknutými klobouky. Modlili se díkuvzdáním ke sv. Hubertu, Dianě a Medardovi.
Dle skutečné události zaznamenal
Trefný
Poznámka: ROH – ROKYTNICE V ORLICKÝCH
HORÁCH

Vzpomínka
Smrt není nic.
Jen jsem přešel na druhou stranu.
Je to jako bych se schoval
do vedlejšího pokoje.
Já jsem stále já a ty jsi stále ty.
Volej mě jménem, co je ti známo.
Mluv se mnou stále takovým
milým způsobem jako vždy.
I nadále se směj tomu,
co nás rozesmívalo.
Směj se, mysli na mě, bez stopy stínu či smutku.
Náš život uschovává veškerý význam, který měl, je stejný
jako předtím, je pokračováním,
které se nerozdělí na kousky.
Proč bych měl vyjít z tvé mysli,
jen proto, že jsem pryč z tvého života?
Nejsem daleko, jsem jen na druhé straně za rohem.
Najdeš znovu mé srdce.
Vysuš své slzy a neplač, pokud mě miluješ.
Tvůj úsměv je můj pokoj.
13. července uplyne pět smutných let, co nás bez slova
rozloučení opustil můj manžel, táta a děda Josef Horčička.
Stále vzpomínáme
manželka Jitka, dcery Andrea s rodinou a Zuzka

OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA MEZINÁRODNÍ DŘEVAŘSKOU SOUTĚŽ

KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP
V SOBOTU 13. 8. 2022

PROGRAM NA HŘIŠTI V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ:
13.00 – 13.30 HODIN

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE

13.00 – 15.30 HODIN

SOUTĚŽ VE ŠTÍPÁNÍ SEKEROU NA PŘESNOST
A ŘEZÁNÍ KAPROVKOU VE DVOJICÍCH NA ČAS

15.30 – 17.00 HODIN

SOUTĚŽ V ODVĚTVOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ MOTOROVOU PILOU

17.45 – 18.00 HODIN

VYHODNOCENÍ

18.00 – 02.00 HODIN

ZÁBAVA - ŽIVÁ HUDBA – VIPIŠ

KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP SE KONÁ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ KULTURNĚ, KTERÝ JE
SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EFRR PROSTŘEDNICVÍM EUROREGIONU GLACENSIS.
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.ORLICKEZAHORI.EU

Knihovna
v Rokytnici v O. h.
Novinky na tento měsíc:

Pro děti a mládež:
Šiju boty do roboty – leporelo pro nejmenší
Máša a medvěd – Sama mezi vlky
– malé vydání oblíbené pohádky
Na farmě – otevírací okénka se zvířátky
Na hrbu velblouda – Walt Disney
Vraždy v ulici Morgue – Poe, E. A. – světová četba pro školáky
Odysseus – Homér – světová četba pro školáky
Husité – Smolíková, K. – fantastická procházka naší historií

Beletrie pro dospělé:
Pro ženy:
Čokoláda pro duši ženy – Allenbaughová, K.
Mládí nevybouřené – Řeháčková, V.
Štěstí – Benková, J.
Lady Boss – Collinsová, J.
Thrillery, detektivky:
Mistrovská hra – Sheldon, S.
Falešná kočička – Horáková, N.
Bratrstvo růže – Morrel, D.
Vánoce Hercula Poirota- Christie, A.
Manželské zrcadlo – Vondruška, V.
A další:
David Copperfield- Neuvěřitelné příběhy – 18 povídek
Omerta – Puzo, M.

Naučná literatura:
Magdalena Grambová – Návrat tváře? – Dragoun, B.
a kolektiv – jak vypadala zakladatelka Vamberecké krajky?
– DOPORUČUJEME!!
Rekviem za tři krále – Václav IV., Rudolf II., Ferdinand V.
Narodily se, aby přežily – příběh žen z koncentračního tábora
v Osvětimi
Studená válka 1947 - 1953
I nadále trvá burza knih a časopisů v přízemí Domu služeb.
Vše zdarma!
Letní otevírací doba knihovny je zveřejněna
na webových stránkách:
info.rokytnicevoh.cz

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ INFORMUJE
ORDINAČNÍ HODINY pro předem objednané pacienty
PONDĚLÍ

8.00 - 12.30

16.00 - 18.00

ÚTERÝ

8.00 - 12.30

13.00 - 15.30

STŘEDA

7.00 - 12.30
12.00 - 18.30

ČTVRTEK
PÁTEK

www.rokmed.cz

8.00 - 12.30

Systém uzavřené čekárny nadále – objednáte se a nečekáte

Pacienti 16+

Pacienti se z jakéhokoli důvodu návštěvy ordinace nejprve
telefonicky objednají, aby následně dostali termín s přesnou
časovkou, kdy budou ošetřeni, vyhnuli se tak čekání v čekárně,
tím ušetřili čas, ale snížili i riziko, že si z návštěvy odnesou něco
navíc od nemocných pacientů.
S ohledem na příznivé přijetí naprostou většinou
registrovaných pacientů bude v tomto systému pokračováno
nadále, a to i v době „mimocovidové“, samozřejmě s dalším
rozvíjením ordinace, abychom zpříjemnili tuto službu všem
našim pacientům.

Registrujeme pacienty od 16 let, jak je umožněno nastavením
zdravotního systému, nicméně nejvhodnějším způsobem
přechodu „dítěte“ od dětského lékaře k praktickému lékaři pro
dospělé je po absolvování výstupní prohlídky v 19 letech.
Opakovaně upozorňuji všechny mladé pacienty i jejich rodiče,
že postup poskytování zdravotních služeb po dovršení 19 let
věku v ordinaci dětského lékaře je nepřípustné a není mi známa
žádná opora pro umožnění takového jednání.
V případě, že si k registraci vyberete naši ordinaci, budeme
rádi.

Jedno telefonní číslo, avšak více prostoru na to se dovolat

COVID-19

Jediný telefon do ordinace 494 595 288 (prosím, pokud máte
jiné číslo, přenastavte si!) je dostupný PO, ÚT, ST, PÁ od 8.00
hod. po celou ordinační dobu, ČT od 12.00 hod.
Situace řešíme dle jejich závažnosti. V roli pacienta jistě
oceníte, že během času, který věnuji Vám, nemusím řešit ještě
další dva telefonáty, v roli volajícího zase, že co je předmětem
hovoru, tedy co řešíme během konzultací (kdy v ordinaci nebývá
přítomen žádný pacient), neslyší nikdo další. Je však potřeba si
uvědomit, že doba k telefonním konzultacím není prostor k
řešení akutních potíží ani objednání termínu či receptů.
Dále Vás, milí pacienti, žádám, abyste nevolali do ordinace v
době od 7.00 do 8.00 hod. Po většinu týdne jde o dobu, kdy je
přítomna jen sestra a provádí sesterské úkony – odběry krve. Při
nich není technicky možné telefonovat.
Prosím, respektujte toto nastavení, pomáháte tak k zajištění
hladšího průběhu chodu ordinace i ošetřování pacientů.
Ještě více žádám o uvědomění si, že ve čtvrtek je ordinační
doba stanovena na odpoledne, jsem vám tedy k dispozici od
12.00 hod. - jestliže v tento den voláte v 8 nebo 10 hodin, je
pochopitelné, že se nedovoláte!!!

Očkovali jsme, testovali antigenními, nově (pro pacienty
komfortně přímo v ordinaci) i PCR testy, a dokud budou síly
stačit, budeme v tom pokračovat, přestože logistika je velmi,
opravdu velmi náročná jak organizačně (aby se zdraví
pacienti, kteří jdou na očkování, nepotkali s rizikovými
jedinci), tak i časově. Očkování je výdobytkem moderní doby,
které chrání před závažným průběhem onemocnění; je jedno, zda
se jedná o očkování proti tomuto onemocnění, či jakémukoliv
jinému (tuberkulóza, spalničky, chřipka …). Vysoká
proočkovanost populace může výrazněji zbrzdit případné další
vlny tohoto onemocnění.

Logika v péči o pacienty
Stejně tak apeluji na to, aby byla ordinační doba využívání
rovnoměrná k úkonům typu objednání na vyšetření. Pokud
potřebujete léky, termín návštěvy, využijte celého rozsahu
ordinační doby.
Nemůžeme garantovat, že jsme schopni zvednout každý
telefonát, jistě chápete, že pokud poslouchám pacienta a sestra
točí EKG u jiného, pak není, kdo by telefon vyřídil.
Někteří z vás využívají rovněž e-mailového spojení
ordinace@rokmed.cz. Jedná se o nezabezpečenou formu
komunikace, zvažte proto obsah, který mi posíláte, hlavně však
tento způsob nevyužívejte při akutních stavech! V běžných
dnech mi chodí desítky e-mailů (v době pandemie výrazně více).
Nestíhám pokrýt úplně všechny druhy spojení tak, abych
reagoval okamžitě. Nejsem 24 hodin on-line, jsem jenom člověk,
který i jí a spí.

Na závěr malé, ale velmi důležité shrnutí:
Bylo to náročné období (září-červen), nejen kvůli covidu, ale i
vynuceným personálním změnám v ordinaci. Nejprve zasáhl
osud u naší sestřičky, pak nešťastná náhoda u zastupující i nové
sestry, a tak v časech nejhorších jsem na zdravotnickou práci
zůstal sám. Nicméně: sestřičce Simoně přejeme hodně sil, má
nadále naši podporu a nepřestáváme držet pěsti. Děkuji za
spolupráci nové zdravotní sestře i té, která zastupovala v
mezidobí, dále Bc. Macákovi za vzdálenou pomoc, rovněž p.
Medové a p. Klímovi, jsou nedílnou personální součástí
ordinace, a v neposlední řadě své manželce, která dělá
administrativní práci, jež není vidět, ale je pro chod ordinace
podstatná.
Přání
Přeji všem i za celý kolektiv ordinace krásné léto a pevné
zdraví. Buďte na sebe opatrní a nepřestávejte být ostražití.
MUDr. Zdeněk Vošvrda

KOUZELNÝ LES ANEB
NOC SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
V pátek 3. 6. 2022 se naše škola na chvíli proměnila
v kouzelný les.
Čekala nás totiž noc ve družině, která se u dětí těší velké oblibě. Po celém roce se skřítky a vílami v duchu lesní
moudrosti jsme zvolili cestu do Kouzelného lesa.

V pátek odpoledne se začali scházet nejprve pomocníci
a pomalu se měnili v kouzelné lesní bytosti. V 18.00 Paní
lesa přivítala všechny děti a uvedla je do tajů lesa. Děti
prošly přes víly, se kterými tančily a pokoušely se probudit
kouzelnou studánku, dále přes lesní čajovnu, kde je Paní
lesa učila poznávat bylinky a ochutnávaly bylinkový čaj
s medem, navštívily Paní stromů, kde se dozvěděly o lesních patrech a fotosyntéze a se skřítkem experimentovaly
s pevným oxidem uhličitým. V tajemné sluji na ně čekal
obrovský pavouk, u kterého protáhly svá těla a z pavučiny
vysvobozovaly cizokrajného motýla. U Lesního muže se
naučily vrhat nožem a u Paní nerostů pro změnu rozvíjely svoji kreativitu a tvořily obrázky z oblázků a písku. Při
návštěvě bludiček děti dostaly dřevorubeckou obloženou
housku a mohly pokračovat ve své cestě Kouzelným lesem.
Noční hra byla ve znamení víl a skřítků, kteří potřebovali jejich pomoc a tak se děti musely třeba o něco rozdělit,
vyčistit kousek lesa, rozsvítit světýlko a podobně. Každopádně musely pomáhat, držet pospolu a táhnout za jeden
provaz. A za to všechno se jim snad jednou splní jejich nejtajnější přání.
Celý večer probíhal v krásné, řekla bych kouzelné, atmosféře a všichni jsme si to náramně užili.
Ráno nás po snídani, úklidu a společné reflexi čekal opět
krásný obrovský dort v podobě lesní paseky a pak už jen
loučení a vstřebávání nových poznatků a zážitků.
Děkujeme všem pomocníkům, kteří nám pomáhali
a umožnili tak realizovat naše bláznivé nápady, protože bez
nich bychom nikdy nemohli uskutečnit noc ve družině v takovém rozsahu.
Děkujeme a za rok se zase těšíme
LT, LH, HV

ZŠ Rokytnice

Mezinárodní spolupráce škol
Již sedmnáct let spolupracuje rokytnická základní škola se
školou v polském Wilkanowie. Za dobu spolupráce změnila
polská škola již dvakrát svůj název. Z původního Gimnazia se stala Zespolem szkol a po další reorganizaci polského školství je nyní její oficiální název Szkola Podstawowa
w Wilkanowie. Ať byl název školy jakýkoliv, byla vzájemná spolupráce vždy plná krásných zážitků dětí i dospělých.
V minulých dvou letech byla spolupráce kvůli covidovým opatřením omezena pouze na korespondenci. Nebylo
možno uskutečnit ani připravované oslavy výročí patnácti
let spolupráce.
Na konci května dorazila do Rokytnice delegace z Wilkanowa, vedená p. Stanislawem Tarchalou, který má na naší
spolupráci velmi významný podíl. Při jednání se vedení
škol domluvilo na další spolupráci a rokytnická škola trochu opožděně dostala
k patnáctému výročí
mozaiku,
kterou vytvořili žáci
partnerské
školy (viz
foto).
Z. Dušek

V Julinčině údolí zní opět
dětský smích
Již je tomu dva roky, kdy se jedno páteční červnové odpoledne začalo rojit podezřele moc osob s batohy na zádech
a se spacáky v ruce. Místní vždy věděli, že se blíží konec
školního roku a že to znamená jediné. Děti opět míří do Julinčáku na dětský den, který ovšem trvá celý víkend.
Musím říct, že jsem byla opravdu ráda, že letos konečně
opět tato akce bude. Mohla bych samozřejmě psát o tom,
že se dětský den konal o týden dříve než obvykle a také
bych vám mohla popsat průběh, což jsem dělala vždy, již
deset let zpátky. Mohla bych určitě zmínit i to, že tentokrát
vůbec nepršelo…. Napadá mě však něco jiného, o co bych
se s vámi chtěla podělit.
Tento víkend je pro mnohé dlouholetá srdcová záležitost
a jistě mi dají za pravdu, že je svým způsobem výjimečný.
Dokonce jeden kamarád řekl, že je to tak ojedinělé, že dny
strávené na Julinčáku se do života nepočítají…
Neopakovatelná atmosféra, přátelství, kreativita, skvělé
nápady a skvělí ochotní lidé, kteří z bůhví jakého důvodu
vystrčili nos ze své komfortní zóny a dobrovolně se na víkend vzdali všech soudobých vymožeností, aby tady byli
pro 140 úplně cizích dětí…..
Tak proto. Proto se tam stále vracíme. Pro nálož emocí,
smíchu, přátelství a odtržení od reality.
Díky všem organizátorům, že se nenechali odradit a opět
se pustili do mravenčí práce, aby obnovili tuhle skvělou akci.
Díky, že mohu být její součástí….		
LT

Vydejte se na Anenskou pouť
do Rokytnice!
Po dvou letech plných opatření, zákazů a omezení
tady máme zase Anenskou pouť, která nám snad přinese jen samé radosti. I když jsme tuto akci udrželi při
životě i v době covidové, vždy se nad námi vznášel opar
nejistoty a obav. Tak letos snad budeme volně dýchat
my pořadatelé i vy návštěvníci.
Zla je kolem nás dost a dost, takže teď jen ty dobré
zprávy. Vrátí se nám ohňostroj (zabezpečte, prosíme,
své domácí mazlíčky!), Clan Orlických horalů může
konečně uskutečnit své desáté Horalské hry, místa pro
oblíbené stánky se zbožím budou moci být plně využita
a u atrakcí se můžete klidně přitulit, žádné dva metry.
Všechno, co jsme pro Vás připravili, se dočtete
na plakátech, to zde nemusím vypisovat. Jen Vám popřeji, abyste si opět užili letní kino (máme opravdu dobré filmy), čtvrteční koncert Radima Schwaba, který nám
propojí dny letního kina s třídenní poutí, a pak všechny ty radovánky, dobroty, prohlídky památek, výstav,
muzeí… A samozřejmě užívejte i klidu na pouťových
mších svatých v kostelech a kaplích v Rokytnici a okolí.
Krásné léto a hodně zdraví Vám přejí pořadatelé
Anenské pouti 2022.
vp

d – 19.
mít.

„Roènì musí být svátek sv. Anny
v tomto mìsteèku Rokytnici k Boží poctì
ode všech obyvatel pilnì navštíven, slavnostnì oslaven
a také zbožností slouženo Bohu Všemohoucímu.“

Anenskou pou

Mìsto Rokytnice v Orlických horách poøádá ve dnech 17. èervence – 26. èervence 2022

v Rokytnici v Orlických horách
Nedìle 17. 7. 2022:
21.15

LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU – film Tajemství staré bambitky 2

Pondìlí 18. 7. 2022:
21.15

LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU – film Srdce na dlani

Úterý 19. 7. 2022:
21.15

LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU – film Zátopek

Støeda 20. 7. 2022:
10.00
21.15

Nìmecká mše svatá ve farním kostele Všech Svatých
LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU – film Po èem muži touží 2

Ètvrtek 21. 7. 2022:

14.00
18.00

Mše svatá na Anenském vrchu
KONCERT RADIMA SCHWABA A PETRA OŽANY – v kulturním domì Klub Družba

Pátek 22. 7. 2022:
16.00
17.00
19.00 – 21.30
19.00
21.00
22.00
22.15

Prohlídka zámeckého kostela Nejsvìtìjší Trojice s prùvodcem
Hudba pro dobrou náladu – DJ Pepa Mertelík - párty stan na námìstí
Koncert skupiny CRAZY DOGS - párty stan na námìstí
Divadelní pøedstavení DS Tøebechovice p. O. a promítání fotek Clanu Orlických horalù
k 10. výroèí Horalských her – zámecký park
Hudební veèer Na høišti
OHÒOSTROJ - na koupališti
Diskotéka s DJ Pepou Mertelíkem - párty stan na námìstí

Sobota 23. 7. 2022:
OD 9 DO 18 HODIN – V AREÁLU ZÁMKU:

Øemeslnický jarmark – Královská èokoláda, tradièní èeský perník, šperky, ruènì vyrábìné dekorace,
keramika, ruènì malovaný a batikovaný textil, pøírodní mýdla a kosmetika, kroje, drátkování,
pedig, bylinky, hraèky, koøení, domácí bujóny, Kavárna, Rokytnická medovina,
bramborové placky na plotnì, frgály,…

14.00
16.00
20.00

Program: Šermíøské divadlo skupiny Moradis, taneènice Gaja, loutkové divadlo Ahoj Chrudim,
žonglérský workshop, balónková a bublinková show, ukázky hadù, dílnièky pro dìti, výklad z karet,
dobový kolotoè, šermíøská výstavka,..
Ukázky starých øemesel – Muzeum Orlických hor Sýpka
Písnièkami bude program doprovázet pardubická skupina Grál a houslistka Petra Fabiánová
Prùvod mìstem – šermíøi, akrobaté, herci, ...
Prohlídka zámeckého kostela Nejsvìtìjší Trojice s prùvodcem
Zábava s kapelou K-BAND – párty stan na námìstí

SKOTSKÉ HORALSKÉ HRY – v zámeckém parku (sobota 23. 7. 2022)

- od 10 do 15 hodin KVALIFIKACE
- od 17 do 19 hodin FINÁLE
Doprovodný program: Ochutnávka whisky a piva, skotské a irské tance se skupinou Nessie
a s Caledonian Clubem, dudáci Blue squadron band a Mirek Angr band, keltský tábor,
spisovatel Jan Hrdina, soutìže pro dìti, bohaté obèerstvení,…
- od 19 hodin: HORALSKÁ ZÁBAVA - úèinkují kapely: Coventina, KeltGrass band a Benjaming´s Clan

Nedìle 24. 7. 2022:
10.00
11.00
13.30
15.15

Mše svatá ve farním kostele Všech Svatých
Perníková chaloupka – loutková pohádka, úèinkuje Divadlo Kozlík Hradec Králové – párty stan na námìstí
O pyšné èarodìjnici – loutková pohádka, úèinkuje Divadlo Kozlík Hradec Králové – párty stan na námìstí
Koncert UNI BIG BANDu Vamberk – nejen swingová muzika, skvìlá „pecka“ na konec pouti
– párty stan na námìstí

Pondìlí 25. 7. 2022
14.30

Mše svatá v kapli svaté Anny na Hadinci

Úterý 26. 7. 2022
18.00

Mše svatá ke cti svaté Anny ve farním kostele Všech Svatých

DALŠÍ PROGRAM Anenské pouti:

ZMÌNA PROGRAMU
VYHRAZENA!

Lunapark Dubský
Stánkový prodej
Zámek Rokytnice v O.h.: prohlídky: Pá: 14 - 18 h., So: 10 – 18 h., Ne: 13 – 16 h. - vstupy v každou celou hodinu
Muzeum Pevnost Hanièka: Pá, So, Ne: 9.30 – 17 h. - vstupy v každou celou hodinu
Železnièní muzeum: Pá, Ne: 10 – 17 h., So: 10 – 22 h., obèerstvení zajištìno!
Muzeum Orlických hor – Sýpka: Pá, So, Ne – 9 – 17 h.

Město Rokytnice v O.h. Vás srdečně zve na

Finanční
...

.

..

..

partner kina
FrostFood a.s.

Rokytnice v O.h.

1
..

.
.

17. 7. – 20. 7. 2022 ve 21.15 h.
17.7. Tajemství staré bambitky 2
Pohádka ČR (2022)

Režie: Ivo Macharáček, v hl. rolích: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej
Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Veronika Khek Kubařová

18.7. Srdce na dlani
Komedie ČR (2022)

Režie: Martin Horský, v hl. rolích: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová,
Matouš Ruml, Kristína Svarinská, Boleslav Polívka, Jana Pidrmanová

19.7. Zátopek
Životopisný ČR (2021)

Režie: David Ondříček, v hl. rolích: Václav Neužil ml., Martha Issová,
James Frecheville, Robert Mikluš, Štěpán Kozub

20.7. Po čem muži touží 2
Komedie ČR (2022)

Režie: Rudolf Havlík, v hl. rolích: Jiří Langmajer, Anna Polívková, Marek
Taclík, Tereza Kostková, Radek Holub, Zuzana Kronerová, Leoš Noha
 Promítá:

Putovní kino – Lubomír Lukeš.  Vstupné 80 Kč.
 Vstup do areálu kina od 20 hod.  Občerstvení zajištěno.
 Sezení na lavičkách, vlastní sedátka a deky je možné vzít s sebou.

Slavnostní vyřazení žáků IX. třídy ZŠ Rokytnice v O.h.
29. června 2022

Foto: Luděk Kánský

MŠ Rokytnice
Zahradní slavnost
aneb jak jsme se
loučili

2. června se uskutečnila
již tradiční Zahradní slavnost. V pásmu nazvaném
„Bejvávalo, bejvávalo dobře…“ nebo chcete-li „Jak šel
čas…“ jsme zavzpomínali na uplynulá léta v naší školce.
Paní učitelky oprášily vystoupení z let minulých a společně s dětmi připravily i několik nových vystoupení, mezi
která patřila třeba módní přehlídka dětí jako průřez dějinami módy, ale také divoký tanec na song kapely Deep
Purple.
Nezapomnělo se ani na vítání občánků a jiné důležité
akce, jichž se děti účastní. Účast byla veliká a zahrada byla
plná smíchu, radosti a přátelství. K podvečernímu opékání
hrála živá hudba v podání našich hudebních přátel. Všechny fotografie naleznete na https://kansky.rajce.idnes.cz/
Skolka_-_zahradni_slavnost/
Tato akce, jako mnoho dalších, byla dílem naší skvělé paní ředitelky Vlasty Gallové, která se s námi letošním
školním rokem loučí. Myslím, že mnoho a mnoho rodičů,
dětí i veřejnosti bude na paní ředitelku v dobrém vzpomínat, neboť společných zážitků za ta léta máme tolik, že by
ani nešly spočítat. Důkazem toho bylo i osobní předání
krásné kytice ze stran rodičů při zahradní slavnosti.
Za celý personál školky bych chtěla našemu vedení poděkovat za společně strávená léta, vstřícný a hlavně lidský
přístup, za nepřeberné množství trpělivosti (a že to s námi
občas nebylo jednoduché), za předání mnoholetých zkušeností a za to, že za námi, zaměstnanci, vždycky stála. A my
Vám, milá paní ředitelko, slibujeme, že se i nadále budeme snažit držet dobré jméno naší školky a uděláme pro to
maximum, právě tak, jak jste nás to dlouhá léta učila.
Do budoucích let bychom si přáli, aby nám přátelé naší
školky zachovali svou přízeň, abychom se i v následujících letech mohli radovat a těšit ze společně strávených
chvil a úspěchů Vašich dětí.
Za kolektiv MŠ Barbora Halásková
Foto: Luděk Kánský

Škůdci na houbách
8. závěrečný díl

Skřítci a hodní ochránci regionů
1. díl

Jaká je spojitost mezi latinským názvem masařky (řešení
zeměpisné doplňovačky) a schránkou na uložení mrtvého?
Ze kterého latinského slova pochází výrazy moucha, muška? (Řešení křížovky se skrytou tajenkou). Prostřední písmeno označeno.

Tak jako mají Orlické hory své patrony, kdy od podzimu
do jara vládne horám Rampušák a poté na jaro a léto přebírá
vládu Kačenka, tak se vás ptám, zdali víte, kteří skřítkové
jsou patrony svazku obcí regionu ... (PRVNÍ TAJENKA).
Pokud to víte, tak máte přehled a pokud ne, tak si musíte
jejich jména vyluštit. Abych nezapomněl, tak jejich jména
zní: ... (DRUHÁ TAJENKA).

A. Polská národní řeka.
B. Česká zlatonosná řeka.
C. Největší město na Seině.
D. Jedno z hl. měst Bolívie.
E. Město v Horním Slezsku.
F. Vodní nádrž na Vltavě.
G. Řeka protékající
Frankfurtem.
H. Japonské velkoměsto.
I. Africký stát a řeka.
J. Kraj a řeka na severozápadě Slovenska.

Hlásková křížovka
VODOROVNĚ: A. Severoamerický stát, obdržet. – B. Lotyšský
šachista, DRUHÝ DÍL TAJENKY, vraník. – C. Staročeský tanec, útvar indické hudby, osahat. – D. Indián, zastarale „totéž“,
cizokrajná dřevnatá rostlina. – E. Chem. značka radia, SPZ Tábora, jeden z mušketýrů, německy „červený“, Elektrické podniky
(zkr.). – F. Část Prahy, bahno, planetka. – G. PRVNÍ TAJENKA.
– H. Pozemek pro nocování ovcí, zkratka goniometrické funkce,
řecky „vzduch“, sladkovodní ryba (parma). – I. Nářečně „oko“,
rod tropických mravenců, mongolský pastevec, antilopa (voduška). – J. Mládě kačeny, zhoubná nemoc, nářečně „lavice“.
– K. Město v Jižním Jemenu, afroasiat, domácí jméno Oldřicha,
africký kmen v Nambii. – L. Frapantní, útočník v džudu, chytat.

A. Výplň kostí, jídelníček. B. Základní číslovka, citoslovce
rachocení, infekční činitel. C. Slovenská předložka, světoznámý výrobce obuvi, osobní zájmeno. D. Zkratka oblastního archívu, libela (angl.), egyptský bůh. E. Zn. platiny, vrcholová část obilného stébla, SPZ Prahy. F. Eliška, číslovka
řadová, český. G. Hodnota, jméno herečky Vránové.
1. Stírač prachu, org. zemí vyvážejících ropu. 2. Tělocvičný úkon, fr. člen. 3. Kolej (angl.), Klub angaž. nestraníků.
4. Šlechtický znak, jméno lvice. 5. Doplněk oblečení.
6. Hodně (expr.), taneční místnost. 7. Adamova družka, silné provazy. 8. Zn. niklu, maďarský premiér. 9. Popelnice,
jméno skladatele Krejčího.
Pomůcky: level, rail.
Stanislav Lank
Znění tajenek na str. 23

SVISLE: 1. Keltský pěvec, jihoamerický keř. – 2. Japonský
klášter, cizokrajné ovoce. – 3. Vyhrnovat, PRVNÍ DÍL DRUHÉ
TAJENKY. – 4. Spojka záporová, dřívější pomůcka pradlen, řeka
v Rusku. – 5. Darování, biblická hora. – 6. Počítadlo, japonská
lovkyně ústřic, letitá. – 7. Potomci, dávat rady, popravčí. – 8. Hliníková slitina, osobní zájmeno, město v Súdánu. – 9. Těžká volba,
předměstí Vídně, plavidlo z klád. – 10. Jinam (nářečně), americký
tenista, rusky „nebo“. – 11. Sportovní výkon, řadová číslovka, poranil. – 12. Český radiolokátor, český výrobce obuvi. – 13. Rod
papoušků, vylíhlé rybky, cizokrajný dravý pták. – 14. Přikyvovat,
stát v USA. – 15. Kopie, nabíjet dělo. – 16. Primitivní papírovina,
africký kmen v Togu.
NÁPOVĚDA: C – TALA, H – KOŠAR, L – TORI, 2 – TERA,
8 – OBO, 10 – ISNER, 16 - AKAN.
Vladimír Čihák
Znění tajenek na str. 23

MŠ Bartošovice

Bartošovický Kopeček na Rampuši

Od jara do léta…
Po jarních radovánkách znávací stezka o lesních zvía svátcích - Velikonoce, řátkách a v místě tábora letPálení čarodějnic atd. jsme ní olympiáda. Po takovém
najeli na letní program s vý- náročném dni a opékání děti
lety do okolí a akcemi pro usnuly, jako když je do vody
děti.
hodí... Děkujeme majitelům
Velmi nás potěšila opako- tábora, že si i malí prckové
vaná návštěva pana Nejma- můžou vyzkoušet táboření
na s jeho dravci. Dozvěděli po Dětském dnu pořádaném
jsme se, jakou práci mají ZŠ Rokytnice!
na letišti, odkud pochází
Přejeme vám krásné
a hlavně jejich názvy a druléto plné sluníčka
hy.
a pohody!!
Školní rok jsme završili
MŠ Bartošovice
tradičním stanováním v Julinčině údolí. Tentokrát jsme
si mohli vyzkoušet stany
s podsadou, které tam kvůli
pandemii nebyly tři roky.
Cestou do Julinčáku
jsme se stavili na projížďku
na kobylce Dorotce, v okolí
tábora nás čekala krásná po-

Již řadu let pořádá farma Sokolí hnízdo z Rampuše jarmarky s kulturním programem.
Nejinak tomu bylo letos 4. června po vynucené přestávce.
A protože z této farmy jezdívají prodávat na akce Chráněných dílen Kopeček - Sdružení Neratov své masné a mléčné
výrobky, z Kopečku se jezdí na oplátku na Rampuši. Účastní se řada výrobců a prodejců přírodních potravin, drogerie
a jiných produktů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Přírodní
výrobky a chutné občerstvení z místních zdrojů šly rychle
na odbyt.
Taktéž řemeslné výrobky z Kopečku. U našeho stánku
mohli návštěvníci vidět také ukázku pletení proutěného košíku.
Ani o kulturu nebyla nouze. Tanečníci, harmonikář a rokytnický Sbor z hor se po celý den střídali na pódiu.
Také děti měly svůj program, který tvořily hry a soutěže.
Zvláště děti zaujala ukázka činnosti Rychlé záchranné služby včetně prohlídky vozidla a jeho vybavení. Množství spokojených návštěvníků projevovalo radost z povedené akce.
Text a foto: Petr Zámečník

Rokytnický zámek zve na prohlídky a výstavy
V jedno červnové nedělní odpoledne proběhla na rokytnickém zámku vernisáž hned tří výstav. Tou první je výstava rokytnických památek na černobílé fotografii Josefa
Frynty. Autorem fotografií druhé výstavy je Petr Lavrenčík, který návštěvníky provede po českých a evropských
horách.
A třetí výstava představuje unikátní sbírku českých památek na pohlednicích, grafických listech a v knihách. Nachází
se v grafickém kabinetu v předpokoji velkého Sálu předků.
Majitelem této sbírky je Filip Langer.
Hosté vernisáže si mohli prohlédnout expozice zámku,
postupně renovovanou křížovou cestu, unikátní sbírku historických fotografií Rokytnice a okolních obcí, portréty tehdejších majitelů a rodinných příslušníků aj.
Vřele doporučuji návštěvu rokytnického zámku v letošní
sezóně. Stojí opravdu za to. Otevřeno mají v sobotu odpoledne od června do září dle aktuálního rozpisu na webových
stránkách www.zamek-rokytnic.cz
ZS

q Filip Langer

q Petr Lavrenčík
q Petr Lavrenčík

q O hudební vložku vernisáže se postaraly sestry Vošvrdovy a dcerka majitelů zámku Magdalenka Pešková.

q Majitelé zámku manželé Peškovi s vystavovateli
v Sále Předků

q Josef Frynta
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5. Moderní stroje pak oddělí kovy,
plasty a další materiály k dalšímu využití.

se sváží k recyklaci, kde jsou
nejprve odstraněny nebezpečné látky.

4. Vysloužilé spotřebiče
4

můžeme ZDARMA
odevzdat do sběrného
dvora nebo v každé
větší prodejně
elektra.

3. Vysloužilé spotřebiče
3

elektrospotřebič dostává druhou
šanci a je předán potřebným.
www.jsemzpet.cz
KDYŽ
DOSLOUŽÍ

JSEM ZPĚT: Prověřený

splňuje bezpečnostní a technické požadavky.

2. Servisní technik prověří,
2
prověří zda spotřebič

Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba, aby koloběh elektrospotřebičů někdo řídil.
Proto je tu kolektivní systém ELEKTROWIN.

se znovu použijí k další výrobě.

6. Získané materiály

7. Nové
spotřebiče
jsou tak znovu 7
připraveny pro
každou domácnost.
t

1. Elektrospotřebiče
jsou nezbytnými
1
pomocníky v každé
domácnosti. Kam ale
se starými, když si
pořídíme nové?

Recyklační
koloběh

Co s nimi, když doslouží?

www.elektrowin.cz

SVĚTELNÉ ZDROJE
zářivky, výbojky, LED žárovky
a pásky, žárovky

TELEVIZE A MONITORY
televizory, monitory, laptopy,
tablety, fotorámečky

MALÉ SPOTŘEBIČE
žehličky, fény, rychlovarné
konvice, kávovary, mikrovlnné
trouby, vysavače, šicí stroje,
vysavače, svítidla, ventilátory,
elektrické zahradní
a dílenské nářadí

VELKÉ SPOTŘEBIČE
pračky, myčky, sušičky,
elektrické sporáky, kopírky,
elektrokola, elektrické vozíky,
bojlery, elektrické a plynové
kotle, elektrické radiátory
a kamna

CHLAZENÍ
NÍÍ
chladničky, mrazničky,
vinotéky, klimatizace, tepelná
čerpadla, olejové radiátory

Sběr a recyklce
vysloužilých
elektrozařízení

Do Bartošovic v pohodě
Bartošovice v Orlických horách jako takové nejsou tak
hojně navštěvovaným místem, jako například Neratov, Říčky, nebo údolí Zemské brány. Ale pro návštěvníky jsou místem po všech stránkách zajímavé, zvlášť pro méně náročné
rodinné výlety. Při pobytu v krásné přírodě se nabízejí nezapomenutelné výhledy při výstupech na nevysoké kopce.
Pohodlné lesní cesty na kratších či delších trasách vás vždy
dovedou do klidných romantických míst, k řece, k potoku,
do vsi...
Kromě zajímavých detailů v přírodě, které zvlášť ocení
fotografové, je zde množství dochovaných roubených i zděných domků. Mnohé z nich nesou původní detaily historických zdobných prvků, jako jsou okna, dveře a ztvárnění
truhlářských, tesařských, kovářských a kamenických prací.
V terénu se setkáváme s hraničním opevněním z První republiky. Méně nápadné jsou drobné památky jako kapličky,
křížky a sochy. Mnohé z nich jsou postupně opravovány.
Za povšimnutí stojí dva kostely, které v posledních letech procházejí zásadními opravami, ba přímo záchranou
před zničením vlivem zubu času, případně činnosti vandalů.

Nejsou tak monumentální jako Neratov, ale stojí za
povšimnutí. Svérázný romantický kostel sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici a kostel sv. Máří Magdaleny v Bartošovicích s mimořádně zachovalým barokním interiérem.
Tento interiér obsahuje tři oltáře, kazatelnu a sousoší Kalvárie z 18. století. Zde ovšem silně zapracoval zub času,
dřevokazné houby a hmyz. Každá ze jmenovaných částí
interiéru byla vyhlášena za samostatnou kulturní památku.
V nedávné době prošel kompletní opravou a restaurováním
Oltář českých patronů, v polovině června se z restaurátorské dílny Machových z Červeného Kostelce vrátilo sousoší
Kalvárie.
Oba tyto objekty byly zbaveny mladší povrchové úpravy
a byl jim vrácen původní vzhled. Ovšem po důkladné řemeslnické rekonstrukci, stav byl velice neutěšený. Do obou
kostelů můžete nahlédnout, ten na Vrchní Orlici je stále otevřený s výjimkou konání svateb nebo přípravy kulturních
akcí.
Přeji redakci Horského kurýra, čtenářům a všem návštěvníkům našeho kraje pohodové a klidné prázdniny plné příjemných i vzrušujících zážitků.
Text a foto: Petr Zámečník

Hasiči v Bartošovicích
oslavovali

Sbor dobrovolných hasičů v Bartošovicích oslavil 140 let
od svého vzniku. Při té příležitosti uspořádali Bartošovičtí
oslavy, při kterých nechyběly ukázky a vysvěcení hasičské techniky, soutěž v požárním útoku, výstavka v hasičské zbrojnici, vystoupení mladých hasičů, předání ocenění,
ukázky zásahu při simulované dopravní nehodě atd. Večer
se mohli návštěvníci pobavit na taneční zábavě se skupinou
K-Band. Oslavám předcházela spousta hodin práce dobrovolníků. A stálo to za to. Akce se vydařila.
ZS
Foto: Hasiči Bartošovice
q Kostel na Vrchní Orlici slouží převážně svatebčanům
a kultuře.

q Zrestaurovaná
Kalvárie

q Kvalitní práce

Sekání v Nebeské Rybné lidi stále baví
Ano, letošní ročník Orlického sekáče to potvrdil. Jezdí
k nám rádi sekáči. Celkem jich bylo 42, z toho byli dva ze
Slovenska a dva z Polska. V jednotlivých kategoriích startovalo 26 mužů, 12 žen a 4 děti. Přišla i spousta diváků
a příznivců. Neodhadnu kolik, ale několik stovek.
Počasí trochu strašilo (několik dnů předem hlavně nás organizátory), spadlo ale jen pár kapek a tak byla na sekání
tentokrát alespoň rosa.

V Orlickém sekáči se umístil na pěkném 5. místě domácí
sekáč Pavel Kaška, což je velmi pěkný výkon a na 7. místě
Ladislav Hromádko z Říček.
Zvítězil jednoznačně opět Jaroslav Šrefl z Přímu, druhý
skončil nejstarší účastník soutěže Josef Morávek z Vamberka (1949) a třetí někdejší několikanásobný vítěz Josef
Chaloupka z Javornice.
V ženách zvítězila Marie Krejčová ze Strakonic, druhá
byla Ewa Jaszcyszyn z Polska a třetí Irena Bidrmanová
z Javornice.
V dětské kategorii zvítězil čtrnáctiletý Jan Seidl z Lípy
nad Orlicí, druhý byl František Šabata z Hraštice a třetí
Václav Záruba z Krňovic. Ten vlastně reprezentoval Krňovický skanzen. Konkurovat jim samozřejmě nemohla Verunka Kašparová z Nové Paky, teprve sedmiletá, která si to
zkoušela poprvé.
Na plakátu jsme také deklarovali Mistrovství ČR. Je to
sice neoficiální, ale myslím, že to tak je. To jsou nejlepší
sekáči v České republice. Zvítězil František Šmolík z Radešic u Plzně, druhý byl Miroslav Šobr ze Strakonic a třetí
Eduard Šejna z Konopiště v jižních Čechách.
Poprvé jsme zkoušeli i takzvaný Maraton, kde sekáči sekali řad v délce 72 m. Tady je pořadí následující: Jaroslav
Šrefl, František Šmolík, Miroslav Šobr, Eduard Šejna a Josef Škala. Uvádím 5 nejlepších, protože všichni jsou od „Š“.
To jen pro zasmání.
Víc než psaný text možná budou čtenáře zajímat fotografie.
Pěkné léto přeje Josef Jehlička

Oslí stopa, lamí pusa, kozí skok
Vyrazila jsem se podívat
do Rokytenky za zvířátky –
podívat se, co je nového a jak
se jim daří. Průvodce mi dělal
jejich ošetřovatel Honza Špirka, který mi o nich povídal.
Tak se s vámi podělím
a hlavně přidám pár fotek
jeho svěřenců, protože ochotně a zvědavě pózovali všichni. A taky mi ukázali, co umí
a jací jsou úžasní. (Lamí kluci
vedli, ale k tomu se dostanu
později.)
Když jsem přišla, nahrnuli se všichni k ohradě a zkoumali,
zda nesu něco dobrého, ale to jsem si nedovolila, protože krmit
zvířátka bez dovolení nesmíme, abychom jim neublížili.
V dobrém úmyslu bychom mohli způsobit kruté trávicí obtíže, v nejhorším případě i úhyn zvířete.
Když budete mít potřebu jim přinést něco na zub, vždy se
zeptejte majitelů. Nikdy nic neházejte do ohrady sami. Představte si, že tam denně může projít třeba 100 lidí a každý jim
něco hodí… Jak to asi dopadne? Chutná jim, přecpou se a malér je na světě. Proto je lépe se zeptat, případně pamlsky předat majiteli zvířat a on jim po troškách přilepší podle svého
uvážení.
Když stádečko zjistilo, že nic zajímavého nemám, že jen tak
koukám a jenom se snažím je hladit, všichni o mě ztratili
zájem. Hlavně to bylo proto, že se blížil Honza s krmením a to
je rozhodně zajímavější, než nějaká tetka s prázdnými kapsami.
Nahrnuli se na druhý konec ohrady a nadšeně hýkali, pobrukávali a mečeli krmení vstříc.
Oslí holky mi ukázaly, jak pěkně umí „vejskat“, lamy vrzaly
zuby a zjevně jsem jim byla podezřelá a kozy se rovnou pustily do šťavnaté trávy.
Lamí kluci korzovali, sledovali mě a sem tam si vzali hrst
trávy, ale pohladit se nenechali a byli nervózní. Myslela jsem
že ze mě, ale vadil jim foťák, což se ukázalo později. Mohla
jsem ke zvířátkům do výběhu a to bylo úžasné, hladila jsem si
kožíšky a Honza mi vyprávěl o každodenním režimu, který se
nemění. Zvířátka jsou na něj zvyklá. Ráno bašta, potom relax,
odpoledne trocha sportování v ohradě a zase relax. Program

pro náročné! A mezitím jim
chodí návštěvy, které obdivují
celé stádečko a baví se při pozorování skotačení.
Kozí stádečko je legrační,
jak jen kozy umí být. Zvědavé,
aktivní, pro každou neplechu.
Perou se mezi sebou, skáčou do neuvěřitelných výšek
a vyšplhají kamkoli, kde jim
to připadá zajímavé. Na relax
mnoho času nemají, musí řešit
lumpárny, a proto jsou k nim
tak často přitahovány dětské
pohledy. Kroky mnohých kolemjdoucích vedou právě proto
k výběhu, kde se předvádějí rohatí ďáblíci.
Lamy zachovávají dekórum, občas si něco zabručí, ale myslí si své a drží se stranou, pohrdavě zahlížejí na kozy, které
kamarádí s každým.
Osličky, maminka s dcerkou, se přijdou rády podívat, nechají se podrbat, prozkoumají návštěvníky, zda přece jen nemají
něco po kapsách a potom si jdou po svých.
Lamy mě samozřejmě zajímaly hodně, nevídám je každý
den, a tak jsem byla zvědavá. Asi až moc, protože v jednom
okamžiku jsem obdržela dva důkladné, skvěle namířené plivance.
V tu chvíli jsem přestala být zvědavá a řekla jim několik
nepublikovatelných slov. Nijak zvlášť se jich to nedotklo,
naopak se tvářily, že bude přídavek, takže jsem zatroubila
na ústup. Nebyla jsem zrovna v pozici pro vyjednávání o slušném chování, sliny mi odkapávaly z hlavy a obličeje a celkově
to byl dost neradostný stav.
Cvakání foťáku se jim nelíbilo a neměly jinou možnost, jak
mi to předvést.
Proto si dávejte pozor, jakmile vás lama začne zaměřovat
víc, než by se vám líbilo, dejte jí pokoj.
Čas strávený se zvířátky a povídáním s Honzou byl příjemný, uteklo to rychle a už teď vím, že tam zase zamířím. Krásné
prostředí dýchá klidem a mírem, pozorováním zvířat si člověk
vyčistí hlavu od tíživých myšlenek a starostí, protože tam plyne
čas jinak, pomaleji, bez shonu.
Až budete mít chuť na procházku, určitě to vezměte kolem,
dýchne na vás ten božský klid. A neštvěte lamy!
OP

Fotbal v Rokytnici
Aktuální dění

Máme to za sebou – ročník
2021/2022. Ročník, který se
po dvou letech napříč všemi kategoriemi kompletně
odehrál. O stručném průběhu jarní části jsem psal
v minulém čísle, dnes bych
se zaměřil na naši starší přípravku. Na poslední hrací
den nám okresní fotbalový
svaz (v čele s předsedou svazu Ing. Lubošem Michalcem
a komise mládeže Marcelem
Olšavským) připravil závěrečné turnaje o umístění. Naši
svěřenci byli zařazeni do B
turnaje. V turnaji ani jednou
neprohráli – výsledky byly
zcela vyrovnané. Čtyřikrát
remizovali, vyhrát se jim podařilo v jediném případě. Až
v posledním zápase se rozhodovalo o vítězi turnaje. Bezbrankový výsledek přihrál
prvenství týmu z Borohrádku. Dle slov trenéra Jakuba
Stoklase chybělo jen trocha
štěstíčka. Mnoho šancí naši
svěřenci nevyužili, ale přesto jde o krásný závěr sezóny.
Pomyslnou třešničkou byla
gólová smršť Tomáška Soběslava, který si doslova vystřílel cenu pro nejlepšího střelce
závěrečného turnaje.
Nastává čas odpočinku,
období pro regeneraci hráčů (hráček). Sezóna je vždy
dlouhá. Zvláště v posledních
kolech. Stereotyp (kolotoč)

tréninků a zápasů je potřeba
narušit a odměnit – školní
prázdniny jsou ideálním řešením. V září (s některými už
v srpnu) do toho kolotoče naskakujeme znovu.
Tímto bych chtěl poděkovat všem našim trenérům
(1. FC Rokytnice, Viking
Union Rokytnice, TJ Baník
Vamberk), rodičům, přátelům
fotbalu a funkcionářům svazu, kteří stále mají motivaci
a elán svůj volný čas věnovat
dětem. Bez vás by to nešlo –
velké díky!
Sportu zdar a fotbalu
zvláště.
Pavel Koukol

q Nejlepší střelec závěrečného
turnaje Tomáš Soběslav
a jeho fanklub – zleva – Adam Šteiner,
Tobias Walter, Patrik
Prezbruchý

Viking Union Rokytnice
Mladší žáci

Mladší žáci zakončili sezónu 21/22 na okrese Ústí nad Orlicí
posledním zápasem v Letohradě. Sehráli celkem 22 mistrovských utkání, v nichž získali 25 bodů a skončili v polovině tabulky na 6. místě z dvanácti účastníků OP Ústí nad Orlicí. Soutěž se nám velice líbila, hrála se jednozápasově o 12 týmech,
ne jako na Rychnovsku turnajově. Turnajově se děti nahrály
už v předpřípravce, mladší přípravce a starší přípravce až až,
a tak pro ně tato soutěž byla něco jiného a bavila je. Mladší
žáci také sehráli v zimním období čtyři turnaje zimní halové
ligy. Trénovali dvakrát týdně pod vedením Romana Moudrého
a Jaroslava Ungera. Do příští sezóny 22/23 přebírá mladší žáky
Jakub Stoklas a budeme hrát OP Rychnovska. Děkuji všem,
kteří nám s odehráním sezóny pomohli a věřím, že další sezóna
bude stejně vydařená i pod novým vedením jako ta minulá.

q Na snímku je tým mladších žáků Viking Union Rokytnice v Dolním Třešňovci, kde vyhrál 10:1 i díky
hattriku Tomáše Kauteho. Zleva stojí Tobias Stormer, Volodymyr Heraimovych, Josef Lenoci, Tomáš
Kaute, Jakub Kohl, Samuel Daniš, Adéla Ondošová,
Jaroslav Unger, Johny Nguyen, Evgen Herastivsky,
Maksim Kuleshov a Victoriia Pustovit. Vpředu leží
brankář Robin Kaute.

Starší žáci

q Stojící zleva – Tobias Walter, Štěpán Přibyl, Patrik
Prezbruchý, Zdeněk Pelant; dolní řada – Michal Joukl, Miloš Koukol a ležící Tomáš Soběslav

Starší žáci Viking Union Rokytnice ukončili náročnou
sezónu 21/22 jak na Ústecku vítězným zápasem se Žichlínkem
(2:1), tak na Rychnovsku zápasem s Dobruškou (0:4). Starší žáci si v této sezóně opravdu zahráli, neboť odehráli dva
okresní přebory v rytmu středa Rychnovsko a víkend Ústecko.
K tomu dvakrát týdně trénink a přátelské zápasy, takže chlapci a děvčata fotbalové hřiště prakticky neopouštěli. O to větší
dík a uznání trenérům, funkcionářům, řidičům a rodičům všech
hráčů a hráček za to, že nám zůstali věrní a náročnou sezónu dokončili. Do příští sezóny opět vstoupíme jako souklubí
s Vamberkem s tím rozdílem, že o víkendech nebudeme hrát
OP Ústí nad Orlicí, ale krajský přebor starších žáků. Trénovat
starší žáky v nadcházející sezóně bude Marcel Olšavský, Pavel
Koukol a Jaroslav Unger. 		
Jaroslav Unger

ROKYTNICKÁ TIPLIGA
Již dvacet let existuje Rokytnická tipliga, soutěž fanoušků
hokejové extraligy. Ti se snaží pokud možno přesně tipovat
výsledky všech zápasů v každém hracím kole a podle úspěšnosti jim za to jsou přidělovány body.
Jubilejního dvacátého ročníku se zúčastnilo 24 hráčů
(23 mužů a 1 žena). Ze zakládajících účastníků soutěže se
jí dnes účastní pouze Michal Ďoubek a Pavel Petr. Ten si
vzpomněl, že myšlenka na založení soutěže před dvěma desítkami let vznikla po návratu fanoušků z hokejového zápasu v Pardubicích. Od té doby soutěž prošla řadou vylepšení.
Má vlastní internetové stránky a lze ji najít i na Facebooku.

q Zleva stojí Václav Horský, Alžběta Kalecká, Vojtěch
Veverka, Jan Kopřiva, Tomasz Horský, Jakub Kohl,
Petr Říha, Vojtěch Forche, Marek Soběslav a Pavel
Helásek. V pokleku Michaela Kopsová, Václav Kušta, Martin Kaute, Samuel Bartoš. Vpředu leží brankář Daniel Bartoš.

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:
q vše pro grilování a zahradní párty
– tácky, kelímky, alobal,
uhlí, špejle
q noviny, časopisy
q výtvarné a kancelářské potřeby
q výměna bombiček Soda stream
q krmivo pro psy, kočky, ptactvo

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
Škůdci na houbách – 8. díl
SARCOPHAGA
MUSCA
Skřítci a hodní ochránci regionů – 1. díl
1. Tajenka – Vrcha a Dolní Bělá
2. Tajenka – Vršáček a Bělinka

Výsledky dvacátého ročníku byly vyhlášeny v pátek
27. května v hospodě Na hřišti. Pro příchozí účastníky soutěže bylo připraveno pohoštění v ceně stravného, jedenáctistupňové pivo, řízečky z krkovice od Oliny Mihulkové
a výborný guláš, který uvařil Petr Kunc starší.
Při vyhlášení výsledků se mohl nejvíce radovat vítěz
základní části, ale i Play-off Robin Kolovratník. Těsně
za ním v Play-off skončil Michal Ďoubek na místě druhém
a Lukáš Houser na místě třetím. Kompletní výsledky a veškeré další informace o soutěži lze najít na internetové adrese: www.tipliga.websnadno.cz .
JKO

Veverčí rej

Hrátky neposedné veverčí rodinky u nákupního střediska zachytil svým fotoaparátem Dušan Divíšek.
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HORSKÝ KURÝR - Regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí.
Vydává Město Rokytnice v Orlických horách jako periodický tisk
územního samosprávného celku.
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová DiS (ZS)
Redakční rada: Ing. Vladimíra Procházková (vp), Jiří Koblása (JKO),
Olga Pleslová (OP).
Adresa redakce: Horský kurýr, náměstí T.G.M. 68, 517 61 Rokytnice
v O.h. Tel: 491 616 995, 736 752 200. E-mail: hoku@rokytnice.cz
Registrace MK ČR E 11929. Vychází jako měsíčník. Uzávěrka
pro dopisovatele do 20. každého měsíce. Příspěvky čtenářů
a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Náklad 700
výtisků. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn. Horský kurýr
se vydává za finanční podpory společnosti Nábytek - prodej s.r.o.
Vysoké Mýto. Toto číslo vyšlo v červenci 2022. Cena: 16,- Kč
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