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LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ...
Vzpomínka na Anenskou pouť 2021

Mezinárodní Chaos ovládl Říčky

q více na straně 20

Spanilá jízda vojenských vozidel

q více na straně 23

POZVÁNKA
Leona Machálková a BSP (Baláž, Střihavka,
Pavlíček) vystoupí v Rokytnici 15. a 16. října.
Více na str. 6

q více na straně 16 - 17

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 21.6.2021
- zkrácený výpis
l Žádost o umístění zrcadla v lokalitě Stříbrný vrch
Starosta předložil žádost o umístění zrcadla dle žádosti v lokalitě Stříbrný vrch v Rokytnici v O.h.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí umístění
zrcadla v lokalitě Stříbrný vrch v Rokytnici v O.h. z důvodu
nepřehlednosti úseku.
Rada města Rokytnice v O.h. ukládá tajemnici zajistit
podklady za účelem zajištění podmínek umístění dopravního zrcadla.

vozidel běžkařů v této lokalitě. Projekt měl být realizován
ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Vybudováním
parkovací plochy (cca 70 x 80 m) na Mezivrší na pozemku
Kolowratských lesů tato potřeba odpadla. Není tak nutné
měnit plochu na „Plochy veřejných prostranství“ a naopak
ponechat plochu na využití pro „Rekreace hromadná“ jak to
obsahuje současně platný ÚP.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci
o podané změně navržené změny č. 1 ÚP v bodě lokalita
Z27.
Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje předložit zastupitelstvu města informaci o podané změně navržené změny
č. 1 ÚP v bodě lokalita Z27.
Informace z jednání rady města dne 12.7.2021
- zkrácený výpis
l Souhlas s přijetím daru od Women for Women na financování obědů vybraných dětí ve školní jídelně ZŠ
Radní Mgr. Zdeněk Dušek předložil žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu „Obědy pro
děti“.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje přijetí finančního
daru ve výši 27 388 Kč pro školní rok 2021/2022 na období
do 31. 12. 2021 na financování obědů žáků ve ŠJ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje přijetí finančního
daru ve výši 38 520 Kč pro školní rok 2021/2022 na období
od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 na financování obědů žáků
ve ŠJ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

l Žádost o umístění zrcadla při výjezdu ze zahrádkářské kolonie v ulici 5. května
Starosta předložil žádost o umístění zrcadla při výjezdu ze
zahrádkářské kolonie v ulici 5. května v Rokytnici v O.h.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí umístění zrcadla dle žádosti při výjezdu ze zahrádkářské kolonie
v ulici 5. května v Rokytnici v O.h. z důvodu špatné viditelnosti při vyjíždění.
Rada města Rokytnice v O.h. ukládá tajemnici zajistit
podklady za účelem zajištění podmínek umístění doprav- l Výtěžek dobrovolného vstupného - Cyrilometodějský
koncert 2021
ního zrcadla.
Starosta předložil výtěžek z dobrovolného vstupného vyl Žádost o pomoc – nesouhlas s výstavbou karavano- braného na Cyrilometodějském koncertě, který se konal
5.7.2021 v kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici v O.h.
vého kempu
Starosta předložil žádost obyvatelů z lokality Horní Rokyt- Součet činí 13 177 Kč a bude zaslán Jihomoravskému kranice (Severák) o pomoc - nesouhlas s výstavbou karavano- ji na sbírkový účet číslo: 123-3116420297/0100 založený
na pomoc obcím zasažených tornádem.
vého kempu.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí žádost oby- Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje zaslat výtěžek
vatelů z lokality Horní Rokytnice (Severák) o pomoc - ne- z dobrovolného vstupného ve výši 13 177 Kč na sbírkový
účet číslo: 123-3116420297/0100 založený Jihomoravským
souhlas s výstavbou karavanového kempu.
Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje předložit za- krajem na pomoc obcím zasažených tornádem. Vstupné bylo
stupitelstvu města žádost obyvatelů z lokality Horní Rokyt- vybráno na Cyrilometodějském koncertě, který se konal
nice (Severák) o pomoc - nesouhlas s výstavbou karavano- 5.7.2021 v kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici v O.h.
vého kempu.
l Darovací smlouva – Orlicko a. s.
Starosta předložil darovací smlouvu. Předmětem smlouvy
l Změna navržené změny č. 1 ÚP v bodě lokalita Z27
Starosta informoval o podané změně navržené změny č. 1 je finanční dar ve výši 5 000 Kč na podporu akce: „CyriÚP spočívající v tom, že v době podání změny ÚP bylo na- lometodějský koncert 2021“, který se uskutečnil 5.7.2021
vrženo parkoviště v lokalitě Z27, z důvodů omezit v zimním v kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici v O.h. Finanční
období o víkendech individuální dopravu do prostoru Mezi- dar bude spolu s výtěžkem z dobrovolného vstupného vyvrší a tím zabránit nevhodnému a nebezpečnému parkování braného na Cyrilometodějském koncertě zaslán na sbírkový

účet číslo: 123-3116420297/0100 založený Jihomoravským
krajem na pomoc obcím zasažených tornádem.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje přijetí finančního
daru ve výši 5 000 Kč od společnosti Orlicko a. s., se sídlem Nebeská Rybná čp. 2, 517 61 Rokytnice v O.h., IČO
48168297 na podporu akce: „Cyrilometodějský koncert
2021“.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavřít se společností Orlicko a.s. darovací smlouvu dle předloženého
návrhu.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje finanční dar spolu
s výtěžkem z dobrovolného vstupného zaslat na sbírkový
účet na pomoc obcím zasažených tornádem.

verze 5 Programu rozvoje venkova na akci „Oprava zdiva
levého křídla se zvonovou šachtou dělostřeleckého srubu
R-H-S79“.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje hodnotící komisi
ve složení: Pavel Minář, Ing. Luboš Michalec, Jana Gärtnerová a člen kontrolního výboru.

l Výběrové řízení na akci „Stavební úpravy pálenice
v Rokytnici v O.h.“
Tajemnice informovala o vyhlášení výběrového řízení
na akci „Stavební úpravy pálenice v Rokytnici v O.h.“.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje vyhlásit výběrové řízení veřejnou zakázkou malého rozsahu III. kategorie,
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
l Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2022
veřejných zakázek na akci „Stavební úpravy pálenice v RoStarosta předložil návrh železničního jízdního řádu pro rok kytnici v O.h.“.
2022.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje hodnotící komiRada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí návrh si ve složení: Ing. Luboš Michalec, Jana Gärtnerová a člen
jízdního řádu pro rok 2022, který sestavila Správa železnic kontrolního výboru.
na základě požadavků jednotlivých dopravců a objednatelů
dopravy.
Rada města Rokytnice v O.h. rozhodla neuplatnit připoInformace z jednání zastupitelstva města ze dne
mínky k návrhu jízdního řádu pro rok 2022, který sestavila
21.6.2021 - zkrácený výpis
Správa železnic na základě požadavků jednotlivých dopravců a objednatelů dopravy dle předloženého návrhu.
l Výsledek hospodaření města za rok 2020
Vedoucí finančního odboru paní Stanislava Rozínková seInformace z jednání rady města dne 10.8.2021
známila přítomné s výsledkem hospodaření města za rok
- zkrácený výpis
l Žádost o souhlas s umístěním atrakcí při konání 2020.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje účetní
Anenské pouti v roce 2022
Pan František Dubský požádal o umístění atrakcí při konání závěrku za rok 2020, výsledek hospodaření z hlavní činnosti
roku 2020 ve výši 5.729.638,71 Kč, z hospodářské činnosti
Anenské pouti v roce 2022.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje termín konání roku 2020 ve výši 267 102,91 Kč, celkem 5.996.741,62 Kč
Anenské pouti v Rokytnici v O.h. ve dnech 22. - 24. 7. a jeho převod na účet 432 – nerozdělený zisk, nerozdělená
ztráta minulých let.
2022.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje provozovatelem
pouťových atrakcí v rámci konání Anenské pouti v roce l Dotace ZŠ na předfinancování dlouhodobého hmot2022 pana Františka Dubského, bytem Průmyslová 918, ného majetku
Ředitel Základní školy Rokytnice v O.h. požádal o poskyt500 02 Hradec Králové.
nutí zálohové dotace ve výši 120 000 Kč na pořízení elekl Odvodnění domu – Sídliště 1. máje 220 v Rokytnici tronického stravovacího systému.
v O.h. Starosta předložil žádost vedoucí Správy bytového Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí
a nebytového fondu paní Bc. Hany Barillové, DiS. o mož- doporučení Rady města Rokytnice v O.h. poskytnout zálonosti provedení odvodnění domu - Sídliště 1. máje 220 hovou dotaci ve výši 120 000 Kč na pořízení elektronického stravovacího systému z důvodů předfinancování dotace
v Rokytnici v O.h.
l Rada města Rokytnice v O.h. rozhodla akci „Odvod- z MAS Sdružení SPLAV, z. s.
nění domu - Sídliště 1. máje 220 v Rokytnici v O.h.“ v roce Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje mimořádné posílení fondu reprodukce majetku zálohovou
2021 nerealizovat.
dotaci ve výši 120 000 Kč na pořízení elektronického stral Výběrové řízení na akci „Oprava zdiva levého křídla vovacího systému z důvodů předfinancování dotace z
MAS Sdružení SPLAV, z.s. Záloha bude vrácena po vyse zvonovou šachtou dělostřeleckého srubu R-H-S79“
Starosta informoval o vyhlášení výběrového řízení na akci pořádání dotace ze strany příjemce (ZŠ) s poskytovatelem
„Oprava zdiva levého křídla se zvonovou šachtou dělostře- (MAS) formou nařízeného odvodu z fondu reprodukce
majetku zřizovateli.
leckého srubu R-H-S79“.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje vyhlásit výběrové Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje rozpočřízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných za- tové opatření č. 19/2021.
kázek a podle metodického pokynu pro období 2014 – 2020

Ze Zastupitelstva města

l Dotace na podporu sportu pro rok 2021
Zastupitel Mgr. Zdeněk Dušek předložil návrh Komise pro
volnočasové aktivity a prevenci kriminality a Rady města
na rozdělení dotací na podporu sportu.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí dotace na podporu sportu:
1. ve výši 65 000 Kč – SK Wiyrhanea z.s., Rokytnice v O.h.
2. ve výši 160 000 Kč – 1. FC Rokytnice v O.h. z.s
3. ve výši 90 000 – Školní sportovní klub AŠSK ČR při ZŠ
Rokytnice v O.h.
4. ve výši 40 000 Kč – Viking Union Rokytnice v O.h
5. ve výši 105 000 Kč – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice v O.h.
6. ve výši 10 000 Kč – Myslivecký spolek Orlické hory, Rokytnice v O.h.
7. ve výši 50 000 Kč – TENNIS CLUB Rokytnice v O.h.
8. ve výši 6 000 Kč – Český rybářský svaz, z. s. místní organizace Rokytnice v O.h.
9. ve výši 20 000 Kč – FG Nebeská Rybná, Rokytnice v O.h.
10. ve výši 20 000 Kč – Golfový klub Symbióza Nebeská
Rybná z. s., Rokytnice v O.h.
11. ve výši 14 000 Kč – TJ Sokol Rokytnice v O.h.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavřít
s výše uvedenými příjemci dotace veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportu dle
předložených návrhů.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2021.
l Změna navržené změny č. 1 ÚP v bodě lokalita Z27
Před projednáním tohoto bodu odešel z jednání zastupitelstva města pan Petr Fric. Dále bylo jednáno v počtu
14.
Starosta informoval o podané změně navržené změny č. 1 ÚP spočívající v tom, že v době podání změny
ÚP bylo navrženo parkoviště v lokalitě Z27, z důvodu
omezit v zimním období o víkendech individuální dopravu do prostoru Mezivrší a tím zabránit nevhodnému
a nebezpečnému parkování vozidel běžkařů v této lokalitě. Projekt měl být realizován ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Vybudováním parkovací plochy
cca 70 x 80 m na Mezivrší na pozemku Kolowratských
lesů tato potřeba odpadla. Není tak nutné měnit plochu
na „Plochy veřejných prostranství“ a naopak ponechat
plochu na využití pro „Rekreace hromadná“, jak to obsahuje současně platný ÚP.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci starosty o podané změně navržené změny
č. 1 ÚP v bodě lokalita Z27 a žádost o pomoc obyvatel
z lokality Horní Rokytnice (Severák) s nesouhlasem výstavby karavanového kempu.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. souhlasí se
zpětvzetím požadavku na změnu projednávané změny
č. 1 ÚP v lokalitě Z27.
Návrh usnesení nebyl přijat.

Upozornění na splatnost
místních poplatků
Finanční odbor Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách upozorňuje občany města Rokytnice v Orlických horách na blížící se splatnost místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
za rok 2021. Poplatek je splatný nejpozději do 30. září
2021.
Poplatek je možné uhradit bezhotovostně na účet města Rokytnice v Orlických horách 1240089379/0800, případně v hotovosti na pokladně městského úřadu. V případě, že Vám není znám variabilní symbol pro platbu
bankovním převodem, kontaktujte finanční odbor osobně na pokladně, telefonicky 494 379 022 nebo e-mailem: marcela.rykrova@mu.rokytnice.cz.
Zároveň upozorňujeme občany, že 31.08. 2021 vypršel termín splatnosti místního poplatku ze psů za rok
2021.
V případě neuhrazení poplatků ve stanoveném termínu správce poplatku (městský úřad) vyměří poplatek
platebním výměrem, kterým může být tento poplatek
navýšen až na trojnásobek původní částky.

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

Pro děti a mládež:
Hasičské pohádky – velké písmo
Hravá autoškola – dopravní výchova zábavně
Poklad krále Šalamouna – cestovatelé v čase – dobrodružství
Babička drsňačka – Walliams, D. - bestseller pro děti

Beletrie pro dospělé:
Gump, pes, který naučil lidi žít – Rožek, F.
Směšné lásky – Kundera, M.
Vladimíra Čerepková, Beatnická femme fatale
Zpráva o stavu civilizace 2020 – Kuras, B.
Továrna na debilno, Vzpoura pražské kavárny
– Landsman, D.
Poezie: Šibeničník – Villon, F.
Thrillery, detektivky:
Columbo – Smrt zpěvačky – Harrington, W.
Černočerná tma – King, S.

Naučná literatura:
Můj život mezi slzami a smíchem – Jiřina Bohdalová
Naši lidé v Kaddáfího Libyi
Zločin a trest v českých dějinách
Obojživelníci a plazi

Otevírací doba knihovny v měsíci září je uvedena
na stránkách info.rokytnicevoh.cz/
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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.

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.

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

Jak a kam budou moci tříděný odpad odevzdávat
Součástí nové smlouvy s odpadovou společností je dodání občané, kteří nevyužijí nabídku na poskytnutí
plastových nádob o objemu 120 nebo 240 litrů, které budou všem nádoby přímo do jejich domácnosti?
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

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

ROK LIFE

Rokytnický Lidový Festival
Kultura se nám pomalu
vrací zpět do našich životů.
Abychom si ten návrat dobře
pamatovali, vymysleli jsme
pro Rokytnici novou akci –
hudební festiválek nazvaný
ROK LIFE. Letos to bude
takový první pokusný ročník, ve kterém chceme ověřit, jak bude takováto akce
v Rokytnici „fungovat“. Samozřejmě festivaly už u nás
pár let běží, určitě máme například perfektní Muziku pod
širým nebem v zámeckém parku a já pevně doufám, že se
k nám po covidových prázdninách vrátí.
Festival ROK LIFE je teprve novorozeně a zajímavé na něm
bude i to, že se bude konat nikoliv venku, ale v našem kulturáku zvaném Klub nebo taky Družba. Jednak proto, že proběhne
v podzimních chladnějších dnech, jednak proto, že bychom
měli kulturák trochu oživit a pomoct mu být zase důstojným
stánkem pro různé aktivity. To si myslíme my, kteří zde kulturním akcím pomáháme na svět. Protože tak velký sál s výbornou akustikou a krásné velké jeviště nám mnozí závidí.
Abych byla konkrétní, sděluji tedy, že akce proběhne
ve dnech 15. a 16. října 2021. V pátek 15.10. v 19.30 zahájíme velkým koncertem Leony Machálkové a jejího hosta Radima Schwaba. Koncert nese název Muzikál – moje
láska a Leona s ním jede turné po celé republice. Zazní nejznámější muzikálové pecky z české i světové tvorby a navíc
bude zpěvačka mezi písněmi vyprávět o svých rolích.

Poskytneme i bezbariérový vstup a sektor pro návštěvníky
na vozíčku.
Vstupenky na akci budou i v předprodeji, který bude
upřesněn v počátku září, sledujte tedy stránky Informačního
centra: https://info.rokytnicevoh.cz/ S nákupem vstupenek
neváhejte, počet bude omezen kapacitou sálu.
A důležité na konec. Poděkování patří těm, kteří pomohli
svými prostředky, aby se takováto akce mohla uskutečnit.
Především tedy firmě MML Consulting s.r.o a Městu Rokytnice v O.h.
Vlaďka Jiroutová
za Městské informační a kulturní středisko

PODĚKOVÁNÍ
Rády bychom poděkovaly Adamu Levému (FIRMA ELEKTROINSTALACE LEVÝ ROKYTNICE V O.H.), který věnoval našemu kulturnímu oddělení elektrický rozvaděč. Ten nám
usnadní práci při pořádání kulturních akcí.
Děkujeme
Vlaďka a Zuzka
Městské informační a kulturní středisko Rokytnice v O.h.

Sobotní program 16.10. pak bude už opravdu festivalový. Program začne ve 13.30 a zahájí ho moravská kapela
4DOGS (jako kytarista a baskytarista v ní působí i moravský Rokytničák Péťa Švach). Následovat budou „beatlesáci“ Brouci Band – The Beatles Revival, které si můžete
pamatovat z oslav 700 let Rokytnice, kde s velikým úspěchem vystupovali, a proto jsme znovu sáhli právě po nich.
Večerní hvězdou pak bude skupina BSP (Baláž, Střihavka,
Pavlíček), která rovněž vyjíždí na své turné.
A protože půjde o festival, samozřejmě nebude chybět i občerstvení, čepované pivo a grilované maso. Prostě
se budeme snažit, aby si to každý návštěvník pěkně užil.

Festival Vzkříšené varhany
Královéhradeckého kraje
Dne 28.9.2021 se bude konat v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici
velmi zajímavý koncert. Jde
o jeden z varhanních koncertů konaných v kostelech
Královéhradeckého kraje,
ve kterých došlo k obnově
historických varhan. My
v Rokytnici máme rovnou
dvoje opravené a „vzkříšené“ varhany, a to v obou našich kostelích.
Koncert se bude konat pouze v zámeckém kostele
na svátek Svatého Václava 28.9. od 15 hodin. Účinkovat
bude pan Václav Uhlíř (varhany) a pan Jakub Hrubý
(baryton).
Můžete se zde také dozvědět něco o historii varhan a různé zajímavosti. Po koncertě je možno podle zájmu ukázat
varhany v praxi. Určitě se máte na co těšit.
Krásnou pozvánku se záběry přímo z našich kostelů si
najděte na adrese: https://vzkrisenevarhany.cz/
Srdečně Vás zve Městské informační
a kulturní středisko Rokytnice

Ostatky příslušníků rodu Nostitz byly
v úctě přemístěny do nových schránek
Havarijní stav hrobky pod
kostelem Nejsvětější Trojice
a stále se opakující zaplavování vodou si vynutilo v první fázi vyklizení prostoru.
Po odborném zhodnocení
bylo konstatováno, že čtyři
rakve (z osmi) s ostatky příslušníků rodu Nostitz-Rhieneck nebude možno z hrobky kvůli jejich destrukci
přemístit a budou muset být
otevřeny na místě. Po příjezdu antropologa byla 9. září
2019 zahájena exhumace
ostatků, které byli přítomni za vědecké pracovníky archeolog B. Dragoun, antropolog L. Šín, dále referentka památek
P. Skalická, starosta města P. Hudousek a ředitel MGOH,
T. Zelenka a pomocní pracovníci, kteří po proškolení prováděli manipulaci s rozměrnými předměty. K účasti byl
přizván také tehdejší administrátor farnosti, p. Kvasnička,
který se omluvil.
V následujícím roce probíhala jednání ohledně financování nových schránek na ostatky a poptávková řízení. Nové
schránky spolufinancoval Královéhradecký kraj a soukro-

mý dárce a vyrobila je firma Tauchmann Jilemnice, která
již v minulosti zabezpečila exhumační schránky pro příslušníky rodu Valdštejnů. Uvnitř každé nerezové schránky
je dubová vsadka vyložená modrým saténem. Do nových
schránek byly 14. července 2021 pietně za přítomnosti archeologa i antropologa vloženy ostatky čtyř příslušníků
rodu Nostitz:
1/ Joseph Dittmar Nostitz-Rhieneck (nar. 2. 5. 1974, zemř.
2. 12.1871), třetí řada rakví, zcela vlevo. Bez doprovodných předmětů.
2/ Ernestine Nostitz-Rieneck, roz. Waldstein-Wartenbergová (nar. 24. 9. 1829, zemř. 2. 11. 1857), druhá řada rakví
zcela vlevo. Původní štítek se jménem (autentika) byl
zachován.
Doprovodné předměty: 3 zlaté prsteny.
3/ Josef (Maria Johann) Nostitz-Rieneck (nar. 3. 9. 1764,
zemř. 3. 7. 1849), první řada rakví uprostřed. Bez doprovodných předmětů.
4/ Johanna Nostitz-Rieneck (roz. Beesová) (nar. 30. 10.
1770, zemř. 3. 6. 1821), první řada rakví zcela vpravo.
Bez doprovodných předmětů.
Pátá schránka byla vyrobena pro Karolinu Nostitz-Rieneck, roz. Clam-Gallasovou (nar. 18. 12. 1798, zemř. 20.
2. 1863), jelikož její původní rakev se rozpadla již v 80. letech a byla již 2 x přemístěna. Proto nyní odpočívá důstojně
po boku svých příbuzných. Schránky byly dočasně uloženy
v depozitáři nad schodištěm do hrobky a vyčkají zde v suchu a za lepších klimatických podmínek do rekonstrukce
hrobky. Potom budou zbylé původní rakve i nové schránky
uloženy zpět.

Mgr. Pavla Skalická

ZNAKY A ERBY MĚST A ŠLECHTICKÝCH RODŮ – 65. DÍL
Obec ....(PRVNÍ TAJENKA) se skládá ze dvou částí,
Staré a Nové. Tuto obec najdete v Pardubickém kraji.
Dříve se obec nazývala Přední a Zadní .... (DRUHÁ
TAJENKA). Podle pověsti do těchto míst zavítal král
Václav I., když se zde konal i hon na jezevce, kterému
se ve zdejších stráních dařilo. Zvíře se honcům podařilo
pomocí psů vyštvat a lapit. Celá družina se pak oddala

odpočinku. Králův sluha si ve slastné chvíli na slunné
stráni napůl pro sebe povzdechl, jak by se mu líbilo zde
žít. Václav I. spokojený po úspěšném lovu přání svému
služebníkovi splnil a místo mu daroval i s okolím. Takto podle pověsti vznikla hledaná obec, které tento znak
patří, když uvedený znak ... (TŘETÍ TAJENKA) obce.

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA
VODOROVNĚ:
A. Nižší šlechtic; meruzalka (botanicky). – B.
Značka autobusů; sbírka
staroíránských posvátných
knih. – C. Podnik v Třeboni; africký buben. – D.
Německý skříňový automobil; dezinfekční přípravek;
jízdou opotřebovati. – E.
Dívčí jméno; PRVNÍ TAJENKA; SPZ Rokycan. – F.
Užitková rostlina; značka
sporáků „záhrobí“; jitřenka. – G. Značka kosmetiky;
doba v taktu; anglicky „led“;
chemický prvek. – H. Písmeno řecké abecedy; město
v Indonésii; mořské ryby;
leštidlo na boty. – I. Jméno
zpěvačky Štaubertové; kabina; římskými číslicemi
1107. – J. Ledvina (lékařsky); planetka; andská krajina; druh lepenky. – K. Zastaralé „okouzlení“; výtažek
z čerstvých léčivých bylin;
afroasiat; řeka v JAR. – L.
Ravelova skladba; Ibsenovo
drama; ubránit se. – M. Přípravek proti škůdcům; parkový keř; Rachmaninova opera. – N. Osamocena; černý pták; město ve Španělsku; anglicky „a“;
modla. – O. DRUHÝ DÍL TŘETÍ TAJENKY. – P. Dezinfekční přípravek; sopečný kráter; kmen v Togu.
SVISLE: 1. Rezivění; nula; mužský hlas. – 2. Dětský přípravek; město nad Sázavou; japonské platidlo. – 3. Dvoukolový
arabský vůz; slitina železa a uhlíku; město ve Španělsku. - 4. Hrob; uždibovat; záchrana; dětský pozdrav. – 5. Symetrála;
malířský přípravek; polní plošné míry; náležející soupeři. – 6. Zolův román; hovorový souhlas; korýš; vysoká karta; podnik
zahraničního obchodu. – 7. Jednotka hmotnosti Iráku; jižní plod; iniciály politika Motejla. – 8. PRVNÍ DÍL TŘETÍ TAJENKY; výšivkové tkaniny. – 9. Posilující lék; cizí ženské jméno. – 10. Projev nadšení; staroindická brána; Evropan (slovensky).
– 11. Jednotka objemu Tunisu; římskými číslicemi 4; značka našich elektrospotřebičů; španělský mys; ženské jméno. – 12.
Jméno herečky Janžurové; ohony; SPZ Martina; značka kávy. – 13. SPZ Berouna; DRUHÁ TAJENKA; tahouni; předložka.
– 14. Jméno moderátorky Janečkové; planetka; zimní měsíc. – 15. Část motoru; jezdecké družstvo; jugoslávská objemová
míra. – 16. Plastická hmota; část zemské kůry; vojenský název pro trinitrotoluen.
NÁPOVĚDA: A – RIBES, H – LATU, J – MONTE, K – VAAL, M – ABATE, N – EA, P – MAAR, 3 – LAMAS, 7 – KÍRÁT, 15 – AKOV, 16 – AMILAN.
Vladimír Čihák, znění tajenek na str. 15

Budoucnost pro Nemocnici
Rychnov nad Kněžnou
Rychnovská nemocnice byla založená v roce 1892 a je jedinou nemocnicí, která poskytuje akutní péči v okrese Rychnov nad Kněžnou.
Rozvoj nemocnice podnítila vládní usnesení z roku 2015,
2017 a 2020 a především aktivity Královéhradeckého kraje,
jako majitele nemocnice. Královéhradecký kraj skrze Centrum investic, rozvoje a inovaci díky Oddělení průmyslových
zón projekčně připravil výstavbu nového pavilonu Urgentního příjmu. Nový pavilon navazuje na současně existující
pavilon DIGP, kde je nyní umístěno dětské oddělení, interní
oddělení, gynekologie a porodnice. Nový pavilon Urgentního
příjmu je plánován tak, aby všechny akutní odbornosti byly
na jednom místě. Tedy v pavilonu bude umístěn urgentní
centrální příjem, zobrazovací metody, zázemí pro záchrannou zdravotnickou službu, oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři
multioborové centrální operační sály, lůžkové oddělení chirurgie a ortopedie. Zároveň nově budovaný pavilon Urgentního příjmu je připravován tak, aby mohl v budoucnu čelit
i možné epidemické krizi, jako např. v současné době pandemii covid-19.
Současný pavilon DIGP bude modernizován a dále využíván. Stávající pavilony chirurgie a ortopedie bude možno využít jako následná nebo sociální lůžka, DIOP, LDN. V rámci
modernizace rychnovské nemocnice dojde k úpravě areálu
nemocnice a vznikne zde 198 nových parkovacích míst.
Modernizace nemocnice je v současnosti v tomto stavu:
je vydáno stavební povolení s nabytím právní moci, kraj má
předanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby
včetně položkového rozpočtu a je zahájena příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby,
technického dozoru investora (TDS) a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP).
Stavba nového pavilonu, úpravy areálu nemocnice, zdravotnické technologie a veškeré související činnosti budou
stát okolo 865 milionů Kč.
V současné době v rychnovské nemocnici probíhá výměna
oken a zateplení pláště pavilonu DIGP za 35 mil. Kč., modernizace porodních sálů v pavilonu DIGP za 18 mil Kč., a připravuje se revitalizace čistírny odpadních vod za 25 mil. Kč.
Jsem velmi rád, že jsme v době, kdy jsem zastával pozici hejtmana Královéhradeckého kraje, nastartovali přípravu
a udělali nezbytné kroky k modernizaci Nemocnice Rychnov
nad Kněžnou. Okres Rychnov nad Kněžnou je druhý největší
okres v Královéhradeckém kraji a je nezbytné, aby měl svoji
dobrou a funkční nemocnici. Zároveň si nedovedu představit,
aby obyvatelé Rokytnice v Orlických horách museli za lékařskou péči cestovat dlouhé hodiny do velmi vzdálených lokalit
Královéhradeckého kraje. Nemocnici Rychnov nad Kněžnou
potřebujeme!!!
Jiří Štěpán
Krajský zastupitel,
Hejtman Královéhradeckého kraje v letech 2016-2020

q Vizualizace: Královéhradecký kraj

O bylinkách
Během letních měsíců
se na hřišti za kostelem
v Říčkách konalo několik
akcí. Kromě fotbalových
klání, dětského dne, letního plesu a posezení u piva
jsme se mohli zúčastnit
zajímavé akce pořádané
iniciativou LESNÍ MUŽ,
a to konkrétně na téma
BYLINKY. O poutavou
přednášku se postarala by-

linkářka Kateřina Geržová
s manželem botanikem
Michalem Geržou. Manželé žijí na horské samotě
v Orlických horách a kromě svých profesí se věnují
bylinkaření a výrobě bylinných sirupů, hmyzích
domečků apod. Živou
hudbou akci obohatil Sbor
z hor.
ZS

Náš rozhovor
S MILUŠKOU A EMOU
Jak již bylo zmíněno v předešlém vydání Horského
kurýra, v rámci generační výměny ukončily pracovní
poměr v rokytnické pečovatelské službě dvě pracovnice – paní Miluška Paldusová (po 28 letech) a paní Ema
Rumanová (po 15 letech). Jelikož v této práci strávily
kus života, poprosila jsem obě zmíněné paní pečovatelky
o rozhovor, který vám dnes přinášíme…

1. Kdy jste začala pracovat u pečovatelské služby v Rokytnici? Byla to Vaše první pracovní pozice v tomto oboru? Jak dlouho jste tuto práci vykonávala?
MILUŠKA: V pečovatelské službě v Rokytnici jsem začala pracovat v roce 1988. Má původní profese je zdravotní
sestra a po maturitě v roce 1980 jsem pracovala ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na neurochirurgii. Po první
mateřské jsem nastoupila v domově důchodců v Rokytnici,
kdy jsme se přestěhovali do mého rodiště. Na konci druhé
mateřské koncem roku 1987 mě oslovil pan Beneš, tehdejší
starosta a zeptal se mě, zda nechci v Rokytnici rozjet pečovatelskou službu. Do té doby zde seniorům jako dobrovolnice pomáhala paní Divíšková.
Takže od ledna 1988 začíná fungovat v Rokytnici PS. Moje
první základna byla na místě současného hotelu Rokytenka.
Prvních 5 let jsem byla sama, vyfasovala jsem kolo Liberta a na něm jsem objížděla klienty a rozvážela jim nákupy
a obědy. Až v roce 1993 jsem dostala auto, a tak jsem si
musela udělat řidičák. Trochu z historie: 1992 – mě posílila
nová kolegyně Dana Štefková, 1993 – auto, 1994 – otevřen
Dům s pečovatelskou službou (původní jesle), 1998-2003
– přestávka v práci (operace páteře a třetí mateřská). V té
době mě zastupovala Helena Burešová a k ní přibyla Ema
Rumanová. Rok 2007 byl rokem přelomovým, začíná platit
nový Zákon o sociálních službách. Naše práce se v něčem
změnila a dostala nová pravidla. Na vedoucí pozici museli
být lidé s odpovídajícím vzděláním. Z tohoto důvodu k nám
přišla nová paní vedoucí Mgr. Dagmar Lavrenčíková. Pod
jejím vedením se práce v PS zkvalitnila a rozšířila do okolních obcí – Pěčín, Říčky, Bartošovice, Nebeská Rybná
a Souvlastní.

EMA: V roce 2000 jsem začala pracovat jako zaměstnanec Města Rokytnice v místní pěstitelské pálenici a v době
mimo sezónu pálení jsem vykonávala práci pečovatelky.
Tenkrát tam se mnou pracovala jako vedoucí paní Helena
Burešová a pečovatelky Miluška Paldusová a Dana Štefková. V roce 2005 jsem přešla natrvalo do pečovatelské služby. Práce v pečovatelské službě v Rokytnici byla moje první
zkušenost s touto prací, zůstala jsem u ní 20 let.
2. Co Vás přivedlo k tomu stát se součástí této pečující
profese, na dráhu pečovatelské služby?
MILUŠKA: Myslím si, že práce se seniory je pro mne přirozená, už v dětství jsem měla blízko k babičkám, o které se
starala moje maminka v domově důchodců (dnešní Domov
na Stříbrném vrchu). S babičkami jsem si povídala a trávila
jsem tam i prázdninové brigády v období studia na SZŠ.
EMA: Zpočátku to vyplynulo z mé pracovní smlouvy
s Městem Rokytnice, ale práce se mi zalíbila natolik, že
jsem přešla z pálenice natrvalo vykonávat pečovatelskou
profesi. V roce 2007 začal platit nový Zákon o sociálních
službách, který vyžadoval odbornost pečovatelek, a ta mi
chyběla. Proto jsem si musela doplnit vzdělání, abych mohla tuto profesi dále vykonávat. Onen rok přinesl velké změny pro sociální oblast, ze začátku jsme z toho nebyly zrovna
nadšené, ale nakonec se ukázalo, že je to vlastně přínos pro
naši práci, ať už z pohledu pracovníků tak i klientů.
3. Tato práce je převážně o setkávání se s nejrůznějšími
lidmi. Na co budete nejraději vzpomínat či na co nikdy
nezapomenete - ať už v pozitivním či negativním smyslu?
MILUŠKA: To je pravda, životem mi opravdu prošlo mnoho lidí s nejrůznějšími potřebami. A k těm lidem patří také
jejich rodiny. Myslím, že zde v Rokytnici není moc rodin,
které by se mnou neměli nic společného. Trošku mne mrzí,
že jsem si nedělala osobní statistiku, za ta léta mě někteří unikli a už si všechny nepamatuji. Na druhou stranu je
spousta lidí, kteří mi uvízli nejen v paměti, ale i v srdci. Začínala jsem se třemi babičkami a v současnosti se počet klientů pohybuje kolem třiceti. Ještě chci dodat, že naše práce
není jen rozvážení obědů, jak nás asi vnímá většina občanů.
Ale staráme se o všechny potřeby, které lidi už sami nezvládnou, aby mohli tak co nejdéle zůstat doma a nemuseli
odcházet do nějakého zařízení. Vlastně doplňujeme rodiny,
spolupráce s příbuznými je velmi důležitá. Přivézt oběd
nebo nakoupit je to nejjednodušší. Mezi činnosti PS patří
péče o domácnost, osobní hygiena, zvládneme i péči o ležícího klienta. V roce 2014 vznikl v Rychnově domácí hospic
Setkání, skamarádili jsme se a společně jsme v závěru života doprovodili i několik lidí i tady v Rokytnici.
Co bylo pro mne těžké? Asi práce za každého počasí. Zvlášť některé zimy byly náročné. Brodit se sněhem
ke vzdálenější chalupě s obědem a nákupem. Několikrát
jsme zapadli s autem ve sněhu. Když nepomohla lopata,
vytáhl nás traktor. A tento poslední koronavirový rok taky
stál za to. Neustálé dezinfikování všeho, roušky, respirátory,
od listopadu pravidelné testování na covid - nic příjemného.

motto, obě se shodly na stejném, které bylo zároveň i mottem jejich služby: „Chovej se k ostatním tak, jak bys
chtěl, aby se ostatní chovali k tobě.“
Děkuji oběma dámám za jejich čas, který věnovaly
svým vzpomínkám, aby se o ně s námi podělily. Jejich
mnohdy nelehká práce stejně tak jako většiny ostatních
působících v této oblasti se pro ně stala posláním, za což
jim paří velký dík.
Za rozhovor moc děkuje Lucie Grunclová
EMA: Za ta léta jsem se setkala a poznala zhruba se dvěma
stovkami klientů včetně jejich rodin. Většinu jsem znala odmala. Bylo těžké vyvážit potřebný profesní odstup s přístupem spolužačky, sousedky nebo rodinné známé. Bylo těžké
se vyrovnat s odchodem klientů, kterým jsem pomáhala
i desítky let. Musím konstatovat, že v této práci převažují
Týden před rokytnickou
spíše pozitivní pocity nad negativními. Nikdy nezapomepoutí se zrodil nápad.
nu na situaci, kdy jsem našla klientku v uzamčeném bytě
Narychlo, ale s dobrým
za dveřmi těžce zraněnou a musela jsem rychle sehnat poúmyslem. Na pátek třimoc – otevřít dveře a zavolat záchranku, protože paní žila
náctého srpna kluci
v Rokytnici bez rodiny. Takových případů bylo víc, bohužel
z našeho fotbalového
i se smutnějším koncem. Moc ráda vzpomínám na setkáváklubu pozvali několik
ní s klienty z pečovatelského domu v době Vánoc, o Velikohudebních umělců nejen
nocích nebo při oslavě jejich jubilea.
k podpoře místní kultury. Hudební večer se
4. Jaké jsou Vaše koníčky, co ráda děláte či čemu se ráda
stal symbolem vyššího
věnujete?
záměru.
MILUŠKA: S manželem rádi cestujeme, jezdíme na kole
Velké díky patří vám
a občas si zajedeme zaplavat do bazénu. Hlavní mé zájmy
všem,
kteří jste pomohse točí kolem našich vnuček. Protože jsou to holčičky, tak
li
akci
zorganizovat
děláme spolu holčičí věci – zkoušíme paličkovat, plést, háča
uskutečnit,
hudebním
kovat a občas něco dobrého upečeme. Někdy jsme jen tak
umělcům
(Jakub
Děkan,
spolu a užíváme se spolu navzájem. Takže si vlastně uvěKája
Erbesová,
Lukáš
domuji, že nejdůležitější je pro mne moje rodina a že se
Vodák
a
Jakub
Cit)
a zvukaři panu Mertelíkovi za skvěmáme rádi.
lý zážitek, ale také vám všem zúčastněným. Proč? Dobrovolným vstupným jste společně pomohli Kačce FiedEMA: Celoživotně jsem vášnivý čtenář. Vyhledávám možlerové. A to částkou 43.482 Kč.
nost návštěvy divadel, v poslední době jezdím do Prahy
Za mě neskutečný počin a za to velké díky!
na činohru, naposled jsem byla v Rokoku. Hlídám vnoučaPavel Koukol
ta, jezdím na kole a pracuji na zahrádce.
A hlavně obavy z nákazy, které jsme prožívali s našimi klienty. A dokonce několik úmrtí, které jsme samozřejmě snášeli velmi těžce. Těžké také bylo, ale spíš pro klienty, nechat
si pomáhat od cizího člověka, pustit si někoho do svého
soukromí. V tom mi pomohl fakt, že jsme malé městečko,
lidé mě znali odmalička a hlavně znali moji maminku, která
pomáhala, kudy chodila.

Benefiční hudební večer

5. Je něco, co byste chtěla vzkázat našim čtenářům?
MILUŠKA: Co bych chtěla vzkázat? Jsem moc ráda, že
tady v Rokytnici už přes třicet let funguje PS, že má svoje
místo a že občané našeho města mohou počítat s pomocí,
když ji budou potřebovat. V posledních letech mne občas
napadlo, jestli se najde někdo, kdo mou práci převezme,
až přijde čas skončit. Jsem moc ráda, že se objevily Jitka,
Vlaďka a Terezka, mladé šikovné ženy se srdcem na dlani
a s rozumem na pravém místě. Pod vedením zkušené, velmi schopné a šikovné paní vedoucí Dáši Lavrenčíkové jsou
úžasný tým. Jsem ráda, že jsem ty svoje babičky a dědečky
mohla předat do dobrých rukou a nemusím se o ně bát. Nakonec jsem už sama v seniorském věku a nikdy nevím, kdy
jejich pomoc budu potřebovat.
EMA: Dobře se starejte o své rodiče, je to příklad pro vaše
děti, aby se postaraly jednou také o vás.
Obě dotazované jsem na závěr poprosila o jejich oblíbené

Rodina Kačky Fiedlerové děkuje pořadatelům
za uspořádání benefičního večera a také všem,
kteří věnovali finanční dary.

Pandemie výstavu
„Mezi horama“ nezhatila
Již sedmnáctý ročník výstavy amatérských výtvarníků
v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách se uskutečnil 2. až 6. července.
Sešlo se dvanáct autorů v různých uměleckých žánrech.
Výstavu doprovodila dvě hudební vystoupení. Písničkářka
Jitka Fözö z Lichkova předvedla svoje skladby v neděli 4.7.
a následující den kostelem zněl andělský hlas a kytara Evy
Henychové, která je u nás pravidelným hostem. Jezdí sem
až z Ostrova v západních Čechách a moc se jí tady líbí.
Počasí se povedlo, množství spokojených návštěvníků také.

Sdružení SPLAV, z.s.
se sídlem Skuhrov nad Bělou 84, 517 03
IČ: 26983389

kancelář: Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
www.sdruzenisplav.cz

Naši hrdinové, naše tradice

Miroslava Šustrová

Miroslava Šustrová říká, že den, kdy nepaličkuje, je den divný a jako by neexistoval.
Když Magdalena Grambová před 400 lety přivezla do Vamberka krajkářství, určitě
netušila, že stojí u zrodu něčeho, co se jednou zapíše do učebnic dějepisu.
Vamberecká krajka je dneska známá po celém světě. Udržovat tradici pomáhá
Krajkářská škola, která funguje už více než 130 let. Stojí za ní Miroslava Šustrová.
Krajkářka tělem i duší, bez nadsázky můžeme říct, že je hrdinkou svého řemesla. V
rámci projektu Naši hrdinové, naše tradice natáčel Honza Dušek.
Medailonek viz QR kód ⬇

Medailonek je financován z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov
n. Kn. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008600.

Výstava Mezi horama vznikla na podporu záchrany kostela, který byl v dezolátním stavu. Kostel nedávno převzala
do svého vlastnictví Obec Bartošovice v Orlických horách
a vyhlásila veřejnou sbírku. Z této sbírky, darů sponzorů
a několika grantů jsou hrazeny náklady na odstranění havarijního stavu, hlavní práce jsou dokončeny. Objekt však
vyžaduje průběžnou údržbu, ale finančně by měl být soběstačný. Je zde velký zájem o konání svateb, dále bude sloužit kultuře a bude stále otevřený pro návštěvníky.
Text a foto: Petr Zámečník, Bartošovice.

SVĚTÝLKA
NA VRCHNÍ ORLICI
Ve dnech 24. až 28.
září rozjasní Světýlka
kostel sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách.
Kostel je během této
akce vyzdoben přírodninami, nechybí díla několika místních výtvarníků
a hlavně množství světýlek v podobě svíček,
lampiček a luceren historických i současných.
Návštěvníci mohou přijít, posedět, popovídat si, pomodlit se... A to nepřetržitě
v každou denní i noční dobu.
Kromě ticha bude i hudební program: v sobotu 25. září
v 15.00 hodin to bude HeleNaMýtině, v neděli 26. září hraje
a zpívá Roman Dostál (ze skupiny Oboroh) s přáteli.
Pořádají Chráněné dílny Kopeček - Sdružení Neratov.
Program bude případně upřesňován v tisku, na vývěskách
a internetu.
Petr Zámečník

Boží muka s příběhem
U domu uprostřed
Bartošovic v Orlických horách stála Boží
muka. A to až do sedmdesátých let dvacátého
století. Při opravě a rozšiřování silnice byla
odstraněna. Na konci
70. let dům zakoupili manželé Marvanovi
a začali ho opravovat.
Po skonu pana Marvana
se vdova rozhodla, že
dům prodá a odstěhuje se do svého rodiště
v západních Čechách.
Pomáhal jsem jí dům
vyklízet a sdělila mi, že
když bydleli na horním
konci vsi a ona pracovala v mateřské škole, pamatovala si,
že u domu stál nějaký křížek. Dům od ní koupil pan Miloš Svoboda a upravil ho na rekreační zařízení. Skutečnost
s křížkem jsem mu sdělil, pod svahem se nacházel v křoví
zarostlý a poničený kovaný oplůtek. Zachovalá část oplůtku
slouží jako mříž v okně místního kostela.
Při terénních úpravách u domu byla nalezena Boží muka
v podobě malé kapličky na kulatém sloupku. Miloš doplnil chybějící podstavec a nechal do výklenku namalovat
obrázek. Léta plynula, majitel dům opět prodal a obrázek
zchátral. Pan Svoboda letos opět nechal zhotovit podmalbu na skle, představující Pannu Marii Pomocnici. Obrázek
je opět osazen a kamennému objektu se dostalo drobných
oprav. Dům nese stále název U Svobodů.
Text a foto: Petr Zámečník

Pěčínský sál ožil

Téměř rok poté, co byla dokončena stavba víceúčelového sálu v Pěčíně, se konalo jeho slavnostní otevření. Bránil
tomu, jak jinak, Covid. Zájem o prohlídku a posezení v nových prostorách byl veliký. Vlastní přivítání zájemců a seznámení s detaily stavby proběhlo před vstupem do sálu.
Po prohlídce se lidé usadili ke stolům, dali si občerstvení
a při sousedském povídání sledovali program, který zajistil
Sbor z hor a tanečnice z kroužku vedeného paní Rolečkovou. Sál by patřičně pokřtěn, někteří odcházeli nad ránem.
ZS

Stolní a nástěnné kalendáře
Také letos můžete zakoupit stolní a nástěnné kalendáře
s tématikou Orlických hor v informačním centrum v Rokytnici. Autory fotografií jsou pánové: Rosťa Bartoň, Lubomír
Imlauf a Jaroslav Klinský.

q V červenci proběhla v novém sále víkendová výstava kočárků a panenek. Bylo se na co dívat...

Poznej naše město a okolí!
To byl název pro letošní Letní kemp 2021, který pro zájemce z řad žáků 1. stupně uspořádala ve dnech 16. – 20.
srpna 2021 Základní škola Rokytnice v O. h.
Jednalo se o prázdninový projekt Asociace školních sportovních klubů ČR, jehož záměrem bylo zmírnění dopadů
na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol, posílení
sociálních vztahů dětí a usnadnění zahájení výuky v novém
školním roce prostřednictvím populárně-naučného vzdělávání. Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V pátek děti zpracovaly získané informace do společného
letáku a ve vlastním informačním centru prezentovaly nápady na výlety po okolí. Odpoledne patřilo sportovnímu
rybaření a ukázce muškaření. U rybářské chaty byl připraven táborák, u kterého jsme Letní kemp 2021 slavnostně
zakončili.
Podařilo se nám naplnit jeden prázdninový týden osmnácti
přihlášeným dětem. Pokud to situace dovolí, rádi bychom
v organizaci podobné akce pokračovali, ve více turnusech,
i příští rok. Letošní kemp totiž kapacitně nezvládl pokrýt
zájem.

Za ZŠ L. Hamáčková
Program byl zaměřen na místně zakotvené učení. První
den jsme věnovali Rokytnici v Orlických horách. Nejen její
historii, památkám či pověsti o znaku města, ale i pohybu
na dětském hřišti a plavání v místním koupališti. Na úterý
byla v plánu turistika, návštěva Miniarboreta LČR na Panském Poli, výšlap přes Polom do Bartošovic v O. h., exkurze a tvoření v Chráněných dílnách Kopeček. Uprostřed
týdne zpracovaly děti dostupné suroviny a upekly jablečný
koláč, zapojily všechny smysly při poznávání potravin, s tetou z Ameriky konverzovaly v anglickém jazyce, odpoledne
se společně zasmály při józe smíchu a v týmech si zahrály
několik zahradních her. Čtvrtek byl vyhrazen celodennímu
výletu do Království sov v Králíkách, návštěvě rozhledny
na Suchém vrchu a turistice k Červenovodskému sedlu.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU
Vzhledem k velmi omezenému pobytu dětí v kolektivu
ve školním roce 2020-2021, a to nejen svých vlastních dětí,
jsem se již v březnu rozhodla uspořádat příměstský tábor se
zaměřením na angličtinu. Cílem celého tábora bylo společně se pobavit, hrát si, tvořit, něco se naučit, ale především
podpořit týmového ducha dětí a spolupráci v kolektivu, která se stala velkou absencí právě v době „covidové“ distanční výuky.
Ve dnech od 2. do 6. srpna se nakonec dalo dohromady celkem 12 dětí, které se příměstského tábora účastnily.
I když nám počasí úplně nepřálo a z celého týdne nepršelo
pouze jeden den, dokázali jsme společně strávit čas tvoře-

ním na různá témata, povídáním si, čtením, sportem, krátkými vycházkami a rozšířením znalostí anglického jazyka
apod.
Děkujeme především Městu Rokytnice v Orlických horách za finanční příspěvek na zajištění lektorů anglického
jazyka Vendulky P. a Hany Š. a lektora ze skupiny pracovníků ACET z.s., který s námi strávil čtvrteční dopoledne
a velmi důmyslně rozvíjel právě komunikaci a týmového
ducha dětí formou vtipných her. Děkuji samozřejmě i všem
rodičům a úžasným dětem, které se sešly.
MN

Vakcinace psů proti vzteklině
Datum : úterý 21.9.2021 od 17 do 18 hodin
Místo: před MÚ v Rokytnici v Oh
Cena: vzteklina ( na 2 roky) 150 Kč
kombinovaná vakcína 250 Kč
Provede: MVDr. Daniela Šindelářová, tel.739726597

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:
q NOVINKA - výměna lahví propan - butan
q ŠKOLNÍ POTŘEBY:
- sešity, obaly, tužky, pera, pastelky, penály, desky...
- potřeby na výtvarnou výchovu
– barvy, štětce, ubrusy, palety...

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
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

q OBALOVÁNÍ UČEBNIC
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

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
Znaky a erby měst a šlechtických rodů
– 65. díl
1. Jeníkovice
2. Jezevce
3. ukazuje na původní název

Muzeum stále láká
Již jedenáct let je lákadlem pro turisty a návštěvníky našeho města Železniční
muzeum lokálky Doudleby – Vamberk – Rokytnice
v budově výtopny na místním nádraží. O prázdninách
zde bylo otevřeno každou
sobotu i neděli a lidé si sem
cestu našli. V letošním roce
je zájem návštěvníků největší v dosavadní historii
muzea. Potvrdil mi to jeho
vedoucí Pavel Mudruněk,
který se mi při prohlídce železniční expozice věnoval.
Nejdříve jsme vstoupili
tam, kde dříve bývala garáž
uhelných skladů. Prostor byl
v loňském roce zrekonstruován a teď zde najdeme model
kolejiště od otce a syna Nerudových, plastové modely
od Jiřího Špinara a za pozornost stojí informační panel
o stěhování a plánovaném
zprovoznění vlaku nazývaného Hurvínek.
I venku před muzeem je
několik zajímavých exponátů a skupinka turistů zde
poslouchá výklad průvodce
Pavla Nerudy. V Horském
kurýru jsme psali o osobním
vagónu, který byl do muzea
převezen z Neratova. Vůz
prošel rekonstrukcí a krás-

ně září novotou. Zvenku
i zevnitř, kde voní dřevěné
obložení. Vznikl zde nový
výstavní prostor a v něm návštěvník uvidí další model
kolejiště.
Nezbývá, než vstoupit
do hlavní části muzea, tedy
do výtopny. Ocitáme se
v dopravní kanceláři. Její vybavení sem bylo přemístěno
z Letohradu při rekonstrukci
tamního nádraží. V budově výtopny se samozřejmě
nachází hlavní exponát muzea, kterým je lokomotiva
328.011 z roku 1956, na jejíž zprovoznění je vyhlášena
veřejná sbírka.
Povídání Pavla Mudruňka
by se dalo poslouchat dlouho. Došlo při něm na složitou situaci s pozemky okolo
muzea nebo na drezínu, se
kterou nelze jezdit. Ale jsou
tu i další návštěvníci, proto
se loučím a odcházím. Při
tom ještě neodolám a znovu si prohlížím zrenovovaná mechanická železniční
návěstidla ze stanice Dolní
Lipka. Prázdniny skončily
a muzeum bude přístupné
o sobotách. Tak kdybyste
třeba přemýšleli, co v sobotu dělat...
JKO

Spanilá jízda vojenských vozidel
Ten, kdo o tom nevěděl dopředu, mohl být překvapen,
když se v sobotu 14. srpna krátce před půl čtvrtou odpoledne
objevila auta dříve používaná veřejnou bezpečností. Krátce
po nich přijela kolona historických vojenských aut a motorek. Jednalo se o spanilou jízdu vojenské historické techniky po východních Čechách pořádanou Vojenským muzeem
v Králíkách. Záštitu nad ní měl pardubický hejtman Martin
Netolický i jeho královéhradecký kolega Martin Červíček.

Stejně jako v jiných městech, měla i v Rokytnici vojenská
kolona krátkou zastávku. A bylo se na co dívat a hlavně co
fotografovat. Ať už to byla prvorepubliková nebo sovětská
motorka, známé „vétřiesky“ nebo stroje, které dokázali typově zařadit pouze znalci. Posádky vozidel chválily počasí,
snad až na poměrně velké teplo. Na dotaz Horského kurýra
zda německé a ruské vojsko dodržuje zákon a nečiní potíže,
odpověděli přítomní příslušníci veřejné bezpečnosti, že vše
je v pořádku a akce probíhá podle plánu. Krátce před šestnáctou hodinou se kolona vozidel vydala směrem na Bartošovice.
Text a foto JKO

Z ROKYTNICKÉ HASIČÁRNY
SOUTĚŽNÍ SEZÓNA ZAHÁJENA – AVŠAK
POZNAMENANÁ COVID SITUACÍ
V neděli 9. května jsme dokončili přípravu závodních prostor
pro naše mladé hasiče.
Ve středu 12. května se uskutečnil první trénink od začátku října
– po více jak 7 měsících. S plným nasazením jsme se hned pustili do trénování disciplín na plánované okresní kolo hry Plamen.
Děti disciplíny naposledy trénovaly při zimních trénincích v hale,
na začátku roku 2020 – a nad naše očekávání, toho ani moc nezapomněly. Naši radost nám však na trénincích zkazilo počasí.
Pořádání tréninků mělo však značná omezení. Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví musely být děti maximálně 72 hodin před
tréninkem testovány. Vzhledem k rotační výuce na základní škole,
kdy ne každý ten daný týden chodí do školy, tak i my do hasičárny
museli objednat antigenní testy - ale pokud bylo naším cílem sportovat, tak jsme se bez testů celou sezónu neobešli.
V neděli 23. května se uskutečnil i první trénink našeho družstva
mužů (složeného i z hasiček a dorostenek), které bude reprezentovat náš okrsek č. 13 na Okresním kole požárního sportu v Křovicích.
DRUŽSTVO MUŽŮ NA PRVNÍCH
„POCOVIDOVÝCH“ ZÁVODECH
První hasičská soutěž okresní úrovně se uskutečnila v sobotu
5. června v Křovicích. Téměř 8 měsíců od posledních závodů
v Třebešově. Kvůli vládním nařízením se okresní kolo požárního sportu neběželo ani v červnu minulého roku 2020. Proto naši
závodníci, jako reprezentanti okrsku č. 13 Rokytnicko, startovali
v Okresním kole požárního sportu po 2leté odmlce.
Rokytnické družstvo, přihlášené do kategorie MUŽI, bylo složeno i z žen, dorostenek a dorostenců. Dva tréninky stačily našim
závodníkům, aby se vrátili zpět do formy. Bohužel výkony většiny
ostatních družstev byly již prvním okem patrně lepší a tak naše
družstvo skončilo až na předposledním 5. místě ze 6 závodních
družstev.

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

MLADÍ HASIČI PO OSMI MĚSÍCÍCH OPĚT
NA STARTOVNÍ ČÁŘE
Dlouhých 8 měsíců čekali mladí hasiči a jejich vedoucí, až se
budou moci vrátit zpět na startovní čáru disciplín hry Plamen. Dočkali se.
V sobotu 12. června se uskutečnilo závěrečné okresní kolo hry
Plamen 2020-21 v Dobrušce.
Těmito závody jsme ukončili závodní sezónu hry Plamen, která byla hodně netradiční. Oproti standardním 10 měsícům byla
kvůli vládním nařízením zhuštěna do 3 měsíců, čímž jsme přišli o nespočet tréninků, soutěží a dalších akcí. Jednoduše by se
dalo říct, že bez omezení jsme stihli pouze odběhnout podzimní
závody a pak s omezením sobotní jarní závody. Alespoň byla sezóna dokončena (to se o té minulé 2019-20 říci nedá). Soutěže
v Dobrušce se zúčastnilo podstatně méně družstev, než je standardním zvykem z minulých let. Mezi 28 družstvy jsme měli
1 družstvo kat. Mladší a jedno Starší.
Kategorie Mladší i Starší vstupovala do „jednodenní třídenky“
s 5. místem z podzimního kola. Starší v sobotu vybojovali 9. místo
v disciplíně štafeta dvojic a požárním útoku, k tomu přidali stříbrné 2. místo ve štafetě 4×60. Což v součtu znamenalo 5. místo z 18
zúčastněných družstev.
dokončení na straně 18

dokončení ze strany 17
Mladší k podzimnímu úspěchu přidali 9. místo z požárního útoku, 8. místo ze štafety dvojic a ve štafetě 4×60, kde nebyl uznán
ani jeden čas, tak poslední 10. místo (v případě uznání času by
obsadili místo 8.). Což v celkovém součtu dělá 9. místo z 10 zúčastněných družstev. K výsledku mladších je nutno podotknout,
že až na jednu závodnici, se tohoto typu závodů účastnili všichni
poprvé.
ZÁVODNÍ ÚSPĚCHY DOROSTU AŽ S ÚČASTÍ
ALICE HORÁKOVÉ NA MISTROVSTVÍ ČR
Od první možné chvíle, kdy bylo možno trénovat alespoň v malých skupinkách, což byla už půlka dubna, se naše dorostenky začaly připravovat na soutěže dorostu – i přesto, že se ani v té době
nevědělo, zda se uskuteční. K tréninkům využívaly především
sportovní areál v Kvasinách.
OKRESNÍ SOUTĚŽ se uskutečnila 6. června v Náchodě
v rámci soutěže Běloveské kilo, jež pro náš a náchodský okres
bylo i okresním kolem dorostu. Dorostenci na místě plnili i testy
ze znalostí požární ochrany. V tomto roce byla vynechána disciplína dvojboj, a tak se do finálních výsledků započítávalo podzimní
ZPV a jarní stovky s výsledkem testů znalostí.
V kategorii Dorostenka mladší soutěžila Tina Horáková,
pro kterou byl běh na 100 m překážek premiérou. Vzhledem k tomu, že ve své kategorii byla jediná, tak jí v postupu
na krajské kolo nezabránilo ani pár chyb v testu. V kategorii
Starší dorostenky soutěžily pouze Alice Horáková a Libuše
Čtvrtlíková, které si to mezi sebou rozdaly o postup na krajské kolo. Jedna byla lepší v podzimním ZPV, druhá zase byla
lepší v běhu na 100 m s překážkami a v testu byly vyrovnané.
Obě skončily se stejným bodovým výsledkem a o následném
výherci rozhodlo umístění v disciplíně běh na 100 m s překážkami, která má vyšší váhu, a tak se na krajské kolo dorostu
v Hradci Králové probojovala s prvním místem Alice Horáková. Stříbrnou medaili bere Libuše Čtvrtlíková, pro kterou
touto sezónou skončila její kariéra v dorostenecké kategorii
– Líba byla první, která za poslední desítky let reprezentovala
náš sbor na krajské úrovni.
Dorostenecké soutěže se zúčastnila i Klára Hanušová, která běžela za družstvo dorostenek z Černíkovic. S nimi závodila i o den
dříve, v první části okresního kola dorostu, v požárním útoku
na soutěži v Křovicích. Po sečtení všech výsledků se družstvo
umístilo na medailovém 3. místě.
KRAJSKÉ KOLO dorostu se uskutečnilo 19. června na hasičském stadionu v Hradci Králové. V sobotu se zde utkaly dorostenky – za Rokytnici Alice Horáková a Tina Horáková.
Tina si v kategorii Mladší dorostenky odběhla teprve svůj druhý
závod a to s časem 27:46. V testu znalostí bohužel udělala 1 chybku. Po sečtení výsledků se umístila na konci výsledkové tabulky
z celkových 5 závodnic – zástupkyň jednotlivých okresů Královéhradeckého kraje.
Alice si vedla podstatně lépe. Test bez chyby a k tomu nádherný
čas 20:50 v běhu jednotlivců na 100 m překážek ji vyhoupl na zlaté
1. místo z 5 závodnic kategorie Starší dorostenky. Výhrou si Alice
zajistila postup na Mistrovství ČR dorostu.
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOROSTU V POŽÁRNÍM SPORTU se uskutečnilo v pondělí 5. července v Zábřehu. Jednalo se o první mistrovství po dvouleté covidové
pauze. Reprezentovat náš sbor jela závodnice Alice Horáková.
Podpůrný tým, který se na soutěž vydal s ní, byl složen z řidiče, fotografa, trenéra, maséra, fanynek, nosiče materiálu, stavěče
rozdělovačů, stavěče hadic a maminky – funkcí mnoho, osoby
celkem 4.

Rokytničtí mladí hasiči se této nejvyšší úrovně soutěže zúčastnili do této doby pouze jednou, a to v roce 2018 v Plzni, kde nás
reprezentovala opět Alice Horáková.
Po obtížnějším procesu prezence kvůli covid opatřením, čekala
Alici první disciplína – testy z PO. Stejně jako všechny její soupeřky měla test bez chyby. Druhou disciplínou byl běh jednotlivců
na 100m s překážkami, zde v prvním pokuse zaběhla svůj podprůměrný výkon, který alespoň v druhém kole vylepšila na 20:03,
čímž se zařadila na průběžné 12. místo. Poslední disciplínou byl
dvojboj - běh na 100m s překonáním okna a přenosem PHM. Disciplína se na okresní ani krajské úrovni neběžela a její jediný trénink Alice nechala až na poslední večer před odjezdem na republiku. Dle toho dopadly výsledky. V dvojboji Alice dosáhla času
za ostatními závodnicemi, čímž obsadila předposlední 13. místo.
Součet umístění z jednotlivých disciplín určí umístění závodníka. V případě Alice Horákové jí součet určil poslední 14. místo ze
všech zástupkyň jednotlivých krajů v kategorii Dorostenky starší.
Dosažené umístění je stejné jako v roce 2018. Kdekdo by proto
mohl říci: „již podruhé byla Ája poslední na republice“. Ale my si
říkáme „již dvakrát jsme byli s Ájou na republice“. Trnitá cesta,
která vede přes výhru okresního a následného krajského kola není
jednoduchá, ale ona ji zvládla, i když víme, že je do budoucna stále
co zlepšovat, abychom atmosféru dunícího stadionu při Mistrovství ČR dorostu mohli zažít znovu.

Aby nebylo málo toho, co děti dostaly za své celoroční úsilí, obdržel navíc každý speciální a ojedinělý dárek – prvním rokem jsme
děti začali obdarovávat výtiskem hasičské kroniky za již zmíněnou
sezónu hry Plamen 2019-20. V plánu je předávat výtisk kroniky
každý rok. A jelikož toto byl rok první, došlo i na křest kroniky.
Ten provedl starosta sboru Mirko Trnčák za účasti autorů Libuše
Čtvrtlíkové a Jakuba Zimmera. Hlavním přáním bylo, aby autoři
našli dostatek volného času pro její zpracování i do dalších let.
Na závěr dne čekalo každého mladého hasiče studené překvapení v podobě zmrzlinového poháru a před odchodem domů ještě
skupinové foto pod hasičskou vlajkou.
Tímto dnem jsme uzavřeli neobvyklý závodní rok 2020-21. Doufejme, že sezóny následující nám již žádný Covid nenaruší a my se
budeme moci od konce prázdnin pustit v plné síle do sezóny nové,
kterou ukončíme zas před prázdninami roku následujícího.
Ceny do soutěže Rokytnický Florián 2020-21 byly pořízeny
za finanční podpory z dotace Města Rokytnice v Orlických horách na celoroční činnost kolektivu, dotace Škoda Auto a dotace
od Královéhradeckého kraje 21RRDU5 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradecký kraj.
Jakub Zimmer

Fotbal v Bartošovicích

Fotbal se v Bartošovicích s menšími přestávkami hrál po mnoho let.
V osmdesátých letech se
kopaly i turnaje s okolními
obcemi.
Trénink spočíval obvykle
v tom, že jsme se s předstihem sešli s kosami na plácku uprostřed obce a kolektivně vysekali vzrostlou
džungli.
Branky byly ze zrušených
ohradníků a každou sezonu
se obnovovaly. Ani míče nebyly v žádném případě profesionální. V případě zakopnutí míče do potoka se vždy
někdo rozeběhl po proudu
za most a snažil se míč ulovit.
Později Obec nechala terén urovnat, jsou zde stabilní kovové branky se sítěmi
a hřiště je udržované. Nemá
parametry profesionálního

hřiště, ale je hojně využívané. A je naše!
V letošním roce aktivita Dobro - druzi - Nadace
VIA podporuje mladé dobrovolníky a mládež vůbec
i ve sportovním dění částkou až 2000 korun. Za tuto
částku si děti pořídily materiál k zhotovení nápaditých
sedaček u hřiště - spojovací
materiál a barvy.
Také se nechaly vyrobit
tyče s rohovými praporky
a zakoupily se dva fotbalové
míče. To vše v akci „Pojďme spolu na fotbálek“.
Na realizaci se vydatně
podíleli místní mladí fotbalisti Bára, Honza a Florián.
Sedačky z vysloužilých židlí a dřevo věnovaly Chráněné dílny kopeček, Sdružení
Neratov. Vše bude sloužit
bezúplatně veřejnosti.
Petr Zámečník

q Lavičky barvou i provedením ladí s okolím.

Fotbalisté v Polsku
Naši dorostenci hrající toho času za TJ Baník Vamberk se na začátku července zúčastnili
mezinárodního fotbalového turnaje Wroclaw
Trophy. Celkově se umístili na krásném
3. místě. Získali zkušenosti z utkání, prohlédli si pár míst historického města a utužili kolektiv. S vítězným klubem z Prusice sehráli
ještě o měsíc později přátelský zápas na domácím hřišti ve Vamberku. Chlapcům gratulujeme a přejeme, ať se daří v nadcházející
podzimní sezóně!
ZS

Mezinárodní Chaos ovládl Říčky
Mezinárodní tým Xáos (Chaos) Omega si odvezl putovní pohár z fotbalového turnaje v Říčkách. Již 21. ročník turnaje v malé kopané se odehrál 7. srpna na hřišti
za kostelem v Říčkách za krásného slunečného počasí.
Z 10-ti mužstev se do finále probojoval místní tým Říčky a Chaos Omega. Pouze jediný gól rozhodl o vítězi.
Zajímavostí je, že vítězný tým byl složen z hráčů cizích
národností - Indie, Columbie, Mongolsko, Slovensko,
Německo.
Turnaj, který proběhl v poklidu bez potyček a zranění,
byl zakončený večerní diskotékou a ohňostrojem.
ZS

q Tým Říčky

Titul Oblastního vicemistra
ve všestrannosti v Rokytnici
Po delší zdravotní
pauze se naše dvojice Radim Toman
a Easy Jump vrátila
do dění v jezdecké
všestrannosti. První
kvalifikační závod
do soutěží Zlaté
podkovy absolvovali hned první prázdninový víkend ve Vrchovanech, a to v kategorii Zlatá podkova – CNC - S 2*. Zde se umístili na třetím místě. Za dva
týdny pak startovali opět v další kvalifikaci v Pardubicích
a umístění na třetím místě zopakovali. I zde se zúčastnili
nejvyššího závodu kategorie Zlatá podkova – CNC - S 2*.
V Pardubicích se rovněž konalo všestrannostní Oblastní
mistrovství Východočeské oblasti České jezdecké federace.
Radim a Easy se stali po získání druhého místa vicemistry
„Východočechů“.
Na oba závody doprovázel reprezentanty Wiyrhaney jezdecký dorost, který můžete na fotografiích vidět u překážek,
jenž koně skáčí v terénní zkoušce - takzvaném crossu. Pokud chcete zažít tato děvčata přímo v akci, pak se přijďte
podívat 25. září v odpoledních hodinách na dětské závody
na jízdárně Sportovního klubu Wiyrhanea v Rokytnici.
vj

q Závodiště Vrchovany

q Pardubické závodiště

Loučení s létem v Říčkách
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM – LOUČENÍ S LÉTEM
ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH
Obec Říčky
Obchůdek a kavárna Říčky
SKIREST Říčky
Hotel Konšel Říčky
Radek Blaha
Dáša Hoznauerová

Skicentrum Říčky
Hotel Říčky
Martina Doskočilová
Chalupa Polesí – Lanový
park Říčky
Rodina Kafkova

INFORMACE
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021
V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proběhnou
v Rokytnici v Orlických horách volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční:
v pátek dne 8. října 2021
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 9. října 2021
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

1. října 2021, a to v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení
o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud
byla doručena alespoň do 48 hodin před zahájením voleb.
Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž
vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Místem konání voleb pro všechna katastrální území Rokytnice v Orlických horách včetně Nebeské Rybné je volební
okrsek č. 1 se sídlem v budově Městského úřadu Rokytnice
v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka čp. 3, Rokytnice v Orlických horách (zasedací místnost).
Zapisovatelkou okrskové volební komise města Rokytnice v Orlických horách byla starostou jmenována Bc. Soňa
HLASOVÁNÍ
Rűckerová.
Každý volič hlasuje osobně a zastoupení není přípustné.
VOLIČ
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb, tj. 9. října dosáhl věku nejméně 18 let. Volič
hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému
pobytu. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů a nenastanou-li u něho překážky ve výkonu volebního práva, kterými jsou zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu). Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský
průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici,
ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování
umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední
obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné
jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené a hlasovací
Dva dny přede dnem voleb, tj. 6. října 2021, obecní úřad lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
seznam voličů v 16.00 hodin uzavře.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou schránky.
totožnost a stání občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
HLASOVÁNÍ
anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průDO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
kazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
ČR, nebude mu hlasování umožněno.
důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak
Hlasovací lístky budou každému voliči doručeny nejpoz- pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
ději do 5. října 2021. V případě ztráty či poškození doruče- okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsných hlasovacích lístků obdrží volič nové hlasovací lístky ková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosna vlastní žádost ve volební místnosti ve dnech voleb.
nou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o voličský průkaz ode dne
vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu, který seznam
vede, do středy 6. října 2021 do 16.00 hodin nebo podáním
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku

Další informace k volbám naleznete na webových stránkách Města Rokytnice v Orlických horách - www.rokytnicevoh.cz v sekci Volby 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.

Vzpomínka na Anenskou pouť 2021

Je za námi, trošku nás bolí srdce, neboť léto končí a pouť v Rokytnici je zase v nedohlednu. Snad se povedla, i počasí bylo milosrdné.
Užili jsme si radovánek, koncertů, kolotočů, stánečků i různých dobrot, které si běžně prostě nedáme. Chodili jsme do letního kina, slyšeli jsme Freddieho Mercuryho téměř jako v originále, rockové pecky na smyčcové nástroje a mohli jsme potkat Praotce Čecha i s jeho
početnou družinou. Švejk křičel své „Na Bělehrad!“ a u zámku nám
pokynul prezident Masaryk sedící na svém Hektorovi. Mladí Sokolíci
létali vzduchem, voněly bramborové placky. Na vše dohlížela z komína naše rodinka čápů šťastná, že nám letos opět covid nedovolil ohňostroj. Tak snad za rok zase nashledanou.
vj
Foto: Ch.Trejtnarová, JKO, OP,
K. Gallová

10.30 hod. - slavnostní zahájení na zámku
11.00 hod. - odjezd na vyjížďku (cca 20 km)
- rychlejší a pomalejší lot

- jezdecké soutěže pro děti na jízdárně
od 15.00 hod.
Rádi uvítáme i diváky!

Občerstvení pro všechny zajištěno po celý den. Srdečně Vás zve SK Wiyrhanea!!

Město
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v Orlických horách
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