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ROK LIFE - Rokytnický lidový festival poprvé...
Tahle událost, která byla
v Rokytnici poprvé, ukázala
spoustu věcí.
Pohledem člověka zvenčí
bych to ráda popsala pro ty, kteří
se nezúčastnili, protože ti, kteří
tam byli, vědí své. A sice, že to
byla náramně povedená akce, že
jsme si to všichni užili a že to
stálo za to.
Předcházela tomu spousta
času, který hlavní organizátoři
trávili telefonováním, psaním,
vyřizováním e-mailů, zjišťováním možností, za kterých budou
moci v klidu tuhle akci uspořádat, schůzek, rokování a hlavně
tam byla spousta těšení se na to,
jak lidem přinesou zábavu, radost a pohlazení po duši.
A vím to proto, že jsem se těch
příprav mohla zúčastnit, byť jen
okrajově, ale byla jsem u toho
a tak Vám přináším krátkou reportáž, jak to celé vznikalo.
pokračování na straně 4

q 4DOGS

q BSP

q Brouci Band - The Beatles Revival

q Leona Machálková
a Radim Schwab

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 6.10.2021
- zkrácený výpis
l Výběrové řízení na akci „Výroba odlitku zvonu lehkého kulometu na dělostřeleckém srubu R-H- S79“
Starosta informoval o vyhlášení výběrového řízení na akci
„Výroba odlitku zvonu lehkého kulometu na dělostřeleckém srubu R-H-S79“.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci
k zadávací dokumentaci na akci „Výroba odlitku zvonu
lehkého kulometu na dělostřeleckém srubu R-H-S79“.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje vyhlásit výběrové
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie,
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek – název: „Výroba odlitku zvonu lehkého
kulometu na dělostřeleckém srubu R-H-S79“. Zakázka je
realizovaná v rámci projektu s názvem „Zvon pro Haničku – ocelová reminiscence“ z Fondu mikroprojektů (FMP)
Euroregionu Glacensis z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020, registrační číslo projektu CZ
.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002733.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje hodnotící komisi
ve složení: Ing. Luboš Michalec, Pavel Minář, Jana Gärtnerová a člen Kontrolního výboru.
l Záměr podání projektu Jednotky SDH Rokytnice
v O.h. do výzvy pro předkládání projektových žádostí
do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
Starosta předložil záměr podání projektu Jednotky SDH
Rokytnice v O.h. do výzvy pro předkládání projektových
žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.
Projekt Jednotky SDH Rokytnice v O.h. je cílen na zkvalitnění připravenosti ve vazbě na řešení mimořádných a krizových událostí v souvislosti s výskytem extrémních klimatických jevů a v souvislosti se cvičením s jednotkou v polském
Wilkanówu a s SDH Olešnice v O.h.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje podání žádosti o dotaci z Euroregionu Glacensis o Samostatný mikroprojekt –
typ mikroprojektu C na zkvalitnění připravenosti ve vazbě
na řešení mimořádných a krizových událostí v souvislosti
s výskytem extrémních klimatických jevů a v souvislosti se
cvičením s jednotkou v polském Wilkanówu a s SDH Olešnice v O.h.

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 4 320 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 Výsledek výběrového řízení „Digitalizace exteriéru
a interiéru vojenských objektů Hanička a Osówka pro
mobilní aplikaci s využitím rozšířené reality“
V rámci výběrového řízení na zakázku „Digitalizace exteriéru a interiéru vojenských objektů Hanička a Osówka
pro mobilní aplikaci s využitím rozšířené reality“ bylo doporučeno schválení ve prospěch společnosti More.is.More
s. r. o., se sídlem Pernerova 635/57, 186 00 Praha 8, IČO
05210275 s nabídkovou cenou bez DPH 811 000 Kč.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí výsledek
výběrového řízení dle doporučení hodnotící komise ve prospěch společnosti More.is.More s. r. o. s nabídkovou cenou
bez DPH 811 000 Kč.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavřít se společností More.is.More s. r. o.

Připravujeme pro Vás:
4.12.

10.12.
24.12.
30.12.
1.1.

Adventní jarmark s rozsvícením městského
vánočního stromu
Od 13 do 17 hodin u Muzea Sýpka, rozsvícení stromu v 17.15 hod.
Adventní koncert s HLASOPLETEM – od 18
hodin, místo bude upřesněno, vstupenky budou
k mání i v předprodeji v Infocentru
Rozdávání Betlémského světla
Vánoční koncert Václava Uhlíře ve farním kostele Všech Svatých
Novoroční výstup na Farský kopec

Akce se budou konat, pokud to vládní nařízení umožní.
V každém případě bude nutné dodržovat aktuálně nastavená
opatření proti šíření covidu.

q Hlasoplet

Platby za odpady
v roce 2022

V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová
legislativa v podobě nových zákonů. Konkrétně se jedná o zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a změnu zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
Jedním z cílů odpadové legislativy je zefektivnit využití
recyklovatelného odpadu a eliminovat množství komunálního odpadu, který končí na skládkách. Každý z nás může
pomoci třeba snahou předcházet vzniku zbytečných odpadů a správným tříděním těch, které vzniknou.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách
reagovalo na tyto změny vydáním Obecně závazných
vyhlášek č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a vyhláškou č. 3/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství, které byly
schváleny na zářijovém zasedání zastupitelstva města
a obě budou účinné od 01. 01. 2022.
O změnách týkajících se svozu odpadu jste byli již informování v předchozím čísle Horského kurýra a formou
propagačních letáků.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je obdobou zrušeného poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem nadále
zůstává fyzická osoba přihlášená v obci, vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická
osoba a která je umístěna na území obce.
Změnou v novele zákona o místních poplatcích je poplatková povinnost nově i právnických osob, které mají
ve svém vlastnictví byt či dům, ve kterém není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Tyto osoby musí
splnit ohlašovací povinnost nejpozději do 15 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku pro rok 2022 byla stanovena ve výši
840 Kč. Nad rámec zákona jsou zcela osvobozeny
od úhrady poplatku nadále děti do 1 roku věku. Úlevu
na poplatku ve výši 50 % z celkové sazby poplatku budou mít všechny osoby starší 70 let a studenti studující
v denní či prezenční formě studia, kteří jsou v průběhu
studia ubytováni mimo území města. Údaj rozhodný pro
úlevu studentů je nutné doložit nejpozději do 90 dnů ode
dne vzniku nároku na osvobození.
V roce 2022 bude naposledy poskytnuta sleva za vytříděné plasty v roce 2021.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.09.2022 a lze jej
uhradit bezhotovostně bankovním převodem na základě
zaslaných oznámení o výši poplatku, které budeme rozesílat v průběhu měsíce února a března, případně v hotovosti na finančním odboru MěÚ Rokytnice v O.h.
Kompletní znění obou vyhlášek najdete na webových
stránkách Města Rokytnice v O.h. www.rokytnicevoh.cz
v sekci ÚŘAD – PRÁVNÍ PŘEDPISY MĚSTA.
Finanční odbor MěÚ Rokytnice v O.h.

Budoucnost v železniční dopravě
pro Rokytnici v Orlických horách
Cestující v Královéhradeckém kraji mají jistotu v podobě
nové smlouvy na zajištění veřejné drážní osobní dopravy v kraji. V našem kraji budou České dráhy po dobu deseti let zajišťovat 58 milionů vlakokilometrů za 9,3 miliardy korun na všech
krajem objednávaných tratích. Nová smlouva začne platit
od letošní prosincové změny jízdních řádů. Nejen, že vlaky
budou jezdit ve stejném rozsahu, ale cestující budou využívat
nové nízkopodlažní vlaky, které budou vybaveny klimatizací,
připojením k internetu skrze palubní wifi a k dispozici budou
i zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky. V letech 2024 až
2026 bude nasazeno čtyřicet nových elektrických a motorových jednotek. Elektrické jednotky RegioPartner dodá firma
Škoda Transportation a motorové jednotky, které budou obsluhovat neelektrifikované tratě, dodá polská firma Pesa.
V roce 2025 bude nasazeno deset motorových jednotek
DMU 120 PESA, které zajistí přepravu na trase Hradec Králové – Doudleby nad Orlicí – Letohrad/Rokytnice
v Orlických horách.

q Foto: Pesa Bydgoszcz SA

Jak tedy budou nové vlaky pro Rokytnici vypadat?

Nové vlaky společnosti Pesa, která je vyrábí v polském
městě Bydgoszcz, s označením DMU 120, budou mít délku
téměř 44 metrů, šířku 2,9 metru a dosáhnou rychlosti až 120
kilometrů za hodinu. Dvouvozové vlaky budou mít 120 míst
k sezení a 120 míst ke stání. Jednotlivé vozy jsou koncipovány jako moderní, velkoprostorové s otevřeným interiérem
bez vnitřních příček a dveří a exteriér by měl být bílý s modrými pruhy a černými prvky. Ve vozové soupravě bude také
univerzální prostor pro přepravu velkých zavazadel, jako jsou
kočárky nebo jízdní kola, nebude chybět vybavení pro vozíčkáře včetně bezbariérové toalety s uzavřeným systémem. Cestující budou mít k dispozici moderní audiovizuální informační
systém. Nové vlaky polské firmy Pesa již nyní jezdí v Itálii,
Maďarsku, Ukrajině nebo Litvě.
Je tedy dobrou zprávou, že vlakové spojení Rokytnice
v Orlických horách a Hradce Králové bude zajištěno na úrovni
odpovídající 21. století.
Jiří Štěpán
Zastupitel Královéhradeckého kraje

ROK LIFE poprvé ...

dokončení ze str. 1
V něčí hlavě se ten nápad
musel zrodit, pochopitelně.
A čí hlava to byla? Vlaďky
Procházkové
(Jiroutové).
A jakmile s nápadem vyrukovala, stejně jako pokaždé
se okamžitě připojili Zuzka
Soběslavová a Míra Saligr
a začaly se domýšlet detaily.
A to, přátelé, trvá hodiny a dny, než se dotáhnou
do konce, než všechno sedne
a zapadne a než se dá říct –
ano, uspořádáme to a bude
to tak a tak. Tohle všechno je
třeba a potom nastává práce
pro celý tým lidí, kteří se zapojí a obětují čas a svůj elán
tomu, aby se to povedlo.
Protože se to všechno dělá
pro lidi, o tom kultura je.
Moc ráda bych poděkovala, viděla jsem to a zažila,
jaké to je – tohle všechno
připravit…
A mrzelo mě, že ještě předtím, než se to vůbec odehrálo, už měli někteří hrdinové
od klávesnic potřebu celou
akci pohanět, věštit neúspěch
a radovat se z něj - jenže on
se nekonal.
Bylo málo lidí, to je pravda, bylo mi líto, že po tom
všem, kdy se naprosto jedinečným způsobem podařilo
obnovit sál, dát ho do pořádku, vyklidit komplet šatny,
aby umělci měli kde spočinout, vymydlit každý kout,
že těch lidí nepřišlo víc.
Víte, já vždycky, když někam jdu, jedu, chci si to užít
a snažím se podpořit ty, kteří
nejsou vidět, ale bez nichž
by nic podobného nikdy nevzniklo. Za vším jsou totiž
lidé, což málokdo chápe, takže při tom zlořečení na sociálních sítích globalizují a nadávají na někoho neurčitého
– ale vždycky je za tím vším
konkrétní tvář. A právě proto
mě mrzí, že tuhle práci před
nikdo, nikdy neocení, tak se
snažím aspoň přijít a užít si
to.

Rok LiFe se povedl a slyšela jsem tolik slov chvály,
že mi bylo krásně u srdce.
Návštěvníci chválili zázemí, protože bylo zajištěné
opravdu všechno – občerstvení ze školní jídelny, Pepa
Mertelík s grilem a pípou,
fungující šatna, toalety (a to
je důležité, proto je zmiňuji,
protože se stává, že člověk
tráví dlouhý čas ve frontě,
což tady odpadlo)… Postavil se i stan, aby v případě
nepřízně počasí nemuseli
lidé moknout a mohli si pohodlně posedět, prostě ze
všech směrů pochvaly. Moc
hezky se to poslouchalo
a myslím, že jako rokytničtí
máte být na co hrdí, protože, a to ocituji, „ten sál je
unikátní, má skvělou akustiku a prostě je úplně úžasný“. A neříkali to jen návštěvníci, ale hlavně ti, kteří
mají pojem o těchto věcech.
Zvukaři, muzikanti – viděli
spoustu míst a věřím, že nemluvili do větru.
Nejsem zdejší, ale mám
to tu ráda, ráda se vracím
a těším se z toho, když jsou
lidé nadšení, jak to v Rokytnici žije. Hodně slýchám
od známých, že to oni neznají, že se u nich, ve městech, neděje nic, že máme
být rádi. Já jsem ráda, moc.
A jsem vděčná, že se toho
můžu zúčastnit, že můžu
někdy s něčím pomáhat a že
znám tu skvělou bandu lidí,
kteří tráví čas vymýšlením
akcí pro Vás. A děkuju jim,
protože jsou zatraceně dobří! Obětují tomu svůj volný
čas, zatímco my odpočíváme doma, oni na tom pracují, aby všechno do sebe
zapadlo, aby to šlo jako
po másle a aby se Vám to
líbilo.
A ne, nepíšu to proto, že
jsou moji kamarádi. Oni prostě dobří jsou. V tom, co dělají, jsou skvělí. Ten elán, to
obrovské nasazení a potom

ta tichá radost, když se to
povede. Jejich odměna je to,
když se lidem líbí, co pro ně
připravili a když odcházejí
spokojení. O tom to totiž je.
A jsem moc ráda, že u toho
můžu být. Takže – třeba se
za rok uvidíme na druhém
ročníku Rok LiFe? Určitě
bude stát za to!
OP
Foto: Ch. Trejtnarová,
D. Divíšek, JKO
a pořadatelé

Co nám napsali
a řekli o festivalu…
l Moc se nám u Vás líbilo. Byl to super koncert a skvělé
zázemí. A moc pěkně jste se o nás starali. (SMS od Radima Schwaba, zpěváka)
l V tomto kulturáku jsem byla před lety. Vůbec jsem to
tady nepoznala, tak jen sedím a užívám si to, jak je to
tady pěkné. Připadám si jako v Praze na profi koncertu.
(návštěvnice)
l Kde máte ty lidi? (návštěvník)
l To si musím pro pivo přes celej sál? (návštěvník)
l Bylo to tady perfektní, program, zázemí, všechno.
Nenechte se prosím vás odradit a udělejte další akci.
Můžu vám nějak pomoct? (návštěvník)
l Z vaší strany bylo vše Super! Děkuji za spolupráci.
(E-mail od Jardy Habra, hlavního zvukaře)
l Střihavka, BSP? To si musím „vygůglit“. (mladá slečna)
l Kdo pekl ten domácí štrúdl? Měl by dostat medaili.
(Brouci Band)
l Kam to máme napsat? Jak nám tu bylo dobře, jak jsme se
bavili,… (parta návštěvníků)
l To je nádhernej velikej sál! (zvukaři po prvním vstupu
na jeviště)
l Kdo JIM tam za ty prachy přijde? (reakce místních
na cenu vstupného)
l Super vybavený kulturák a skvělá akustika! (umělci –
všichni!)
l Leona Machálková? Kdo to je? (děti)
l Chcete mě zabít? (Leona Machálková po poslechu nahrávky zpěvu našich puberťáků šatnářů aneb „Řekl, lásko má, já stůňu“ nově)
… a mohli bychom ještě pokračovat, ale asi to stačí…
A pořadatelé reagují: „Byla to fajn akce a diváci udělali skvělou atmosféru. Odradit se nenecháme, už jsme
vydrželi ledacos. Děkujeme všem, kdo jste přišli a kdo
jste pomohli.“

Poděkování

Ráda bych ze srdce poděkovala svým kolegům za obětavost při přípravách festivalu ROK LIFE, který se konal
15. a 16.10. Děkuji za jejich dřinu v mnohdy nehezkých
zákoutích kulturáku, za to, že neremcali a věřili v to, že
tvoříme novou a krásnou akci, na kterou bude moct být
Rokytnice pyšná. Bez nároků na cokoliv se pustili do práce, protože chtějí zachovat náš kulturák živý.
Takže Zuzko, Míro, Maruško, Olinko, Hanko, Marku
a Péťo - veliké díky.
Vlaďka Procházková (dříve Jiroutová),
vedoucí Městského informačního a kulturního střediska

Hledám zdravotní
nebo dětskou sestru
do ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost (Jablonné n.O., Rokytnice v O.h.,
Deštné v O.h.).

MUDr. Alena Remešová

Mobil: 737 726 339
E-mail:
alena.remesova
@centrum.cz

ZŠ Rokytnice
Projekt
- Druhé šablony
v ZŠ Rokytnice
v O.h.
Díky mimořádným epidemickým opatřením byly
v poslední době výrazně
omezeny školní aktivity. Zdaleka ne všechny akce, které
měla škola naplánované, mohly proběhnout. Některé z nich
proběhly pouze v omezené míře. Přesto jsme se ve škole snažili být v rámci daných možností aktivní.
V uplynulém školním roce bylo mnoho akcí organizováno
v rámci projektu „Druhé šablony v ZŠ Rokytnice“. Díky finanční pomoci z této dotace mohly děti v rámci projektových
dnů vyjet mimo školu například na zámek v Častolovicích,
do Pekla nad Zdobnicí, do přírodního parku Včelný, do Deštného v O.h., Na Šerlich – Sedlo, do ZOO Dvůr Králové n. L.,
do obory u Chaty na Vyhlídce ve Vamberku. Projektové dny
proběhly i přímo ve škole a školní družině. Všech těchto akcí
se účastnili odborníci, od kterých se děti dozvěděly mnoho zajímavostí. Odborníci z praxe byli zapojeni také přímo
do vyučování. Žáci tak získali mnoho zajímavých informací
od místních řemeslníků - kováře, brašnáře, hajného a včelaře. V projektech mimo školu se dětem věnovali odborníci
na životní prostředí z CHKO a ošetřovatelka v ZOO. Všichni
žáci druhého stupně byli zdravotnicí odborně poučeni o první pomoci. Při výtvarných činnostech s dětmi pracovala vedoucí chráněné dílny. Proběhla také setkání s uměleckým
zaměřením. S dětmi v projektech pracovali saxofonistka (E.
Urbanová), spisovatelka (O. Landová), herec (J. Vápeník),
rozhlasová moderátorka a herečka (M. Rykrová), herec a hudebník (E. Jeřábek).
V rámci projektu druhé šablony proběhly i další aktivity.
Pro žáky byly zavedeny kluby zábavné logiky a deskových
her, komunikace v cizím jazyce, badatelský a čtenářský klub.
Pro žáky bylo zavedeno třináct doučovacích skupin. Všechny
tyto aktivity proběhly částečně v online prostředí. Proto byla
velmi významným počinem tohoto projektu šablona „Využití
ICT“. Škola zakoupila nových deset tabletů a deset notebooků.
Povinností školy bylo vykázat během dvou let použití těchto zařízení v nejméně 128 vyučovacích hodinách. Vzhledem
ke covidové situaci byl tento počet významně překročen.
Projekt také napomohl k profesnímu růstu pedagogů,
celkem z něho bylo uhrazeno 43 osmihodinových školení
v různých pedagogických oblastech (převážně ICT, jazykové
kurzy a kurzy pro osobnostně sociální rozvoj). Pedagogové
sdíleli svoje zkušenosti s pedagogy z jiných škol, vyzkoušeli
si tandemovou výuku a v rámci spolupráce provedli vzájemné hospitace.
Zajištění projektových aktivit a jeho administrace nebylo
úplně jednoduché, ale obdržená dotace, které činila více než
jeden milion korun, byla příjemná. Dík patří všem, kteří se
Z. Dušek, ředitel školy
na tomto projektu podíleli.

MÍSTO NA SLUNCI
Adaptační kurz „Místo na slunci“ proběhl ve dnech 14.9.
-17.9.2021 v rámci povinné výuky VI. třídy. Hlavní náplní
bylo poznávání sama sebe, utužování kolektivu a posouvání
vlastních mantinelů a překonávání strachu. To vše ve formách myšlenkových či situačních aktivit a pohybu. Zkrátka,
šli jsme na konec světa a zpět, abychom odhalili váhu toho,
co už máme.
P. Koukol

ŽALUZIE KRČMÁŘ
l
l
l
l
l
l
l

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

Malí myslivci na Koutech
O víkendu 15. – 17. října 2021 jsme se po dlouhé době
sešli na akci s přespáním.
Páteční večer patřil „starším“, kteří pro mladší připravovali program. Chystala se např. myslivecká stopovaná, kurz
1. pomoci, noční hra, monitoring dřevin v okolí chaty.
V sobotu dopoledne se chlapci starali o oheň v kamnech,
děvčata vedla skupinu mladších dětí od rokytnické školy
na Kouta.

MŠ Bartošovice
Na turistickém výletě za kaštánky jsme pouštěli velkého
draka, poznali jsme nové hříbátko Princeznu Rozárku a projeli se na mamince kobylce Rozince z farmy Pod Lipou
- děkujeme Marcelo!
Nasbírané kaštany (a že jich letos bylo hodně..) jsme
odvezli do Pěčína do obory pro lesní zvířátka, která jsme si
mohli opět pohladit a nakrmit - děkujeme Davide!
Cestou se plnily úkoly, poznávaly hlasy zvěře, stopy,
spolupracovalo se v týmu.
Po obědě začal kurz 1. pomoci. Počáteční ostych vystřídalo nadšení všechno si
vyzkoušet. Čas běžel a bylo
třeba vystřídat aktivity.
V plánu bylo setkání s myslivci a v 16.00 hodin odchod
či odjezd na čekanou. Po návratu jsme poseděli a sdíleli
zážitky z večerního pozorování. Co jsme viděli? Někdo
srnčí, zajíce, krkavce, muflony, lišku, jiní spoustu turistů, kteří užívali krásného počasí
k podzimním vycházkám. Většina dětí měla štěstí a někteří
za ten jeden večer viděli ke třiceti kusů zvěře. Po volné zábavě následovala noční hra, při které děti využily získané
znalosti a dovednosti z odpoledního nácviku 1. pomoci.
Před spaním jsme vše vyhodnotili, zahráli si naši oblíbenou Chaloupku na Koutech alias Městečko Palermo a ulehli
ke spánku. Ráno rychle uteklo. Snídaně, monitoring dřevin,
společné foto, balení a odjezd domů. Škoda, že jsme nemohli zůstat déle. My bychom věděli, jak si užít další den.
Děkujeme myslivcům MSOH Rokytnice v O. h., Městu
Rokytnice v O. h. za příspěvek na akce kroužku, Aleši Fišerovi za pizzu k obědu, maminkám za napečené dobroty,
tatínkům za odvoz a technické zázemí.
Ořešáci z hor,
Kroužek mladých přátel myslivosti a ochrany přírody
Foto: H. Pavlištová, L. Hamáčková

Po takové práci - dlabání dýní, smažení bramboráků apod.
jsme si zasloužili zábavnou arteterapii s vílou Eliškou, která
nás zavedla jedno dopoledne do svého kouzelného světa,
do Země úsměvů a zvířátek - děkujeme Eliško!
Máme ještě hodně plánů a nabídek do Vánoc, ale o tom až
příště.			
MŠ Bartošovice v O.h.

Společenské aktivity
v DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Údolí ticha

Po Covidovém období plném omezení, jsme se v létě koNa Suché, v místě, kde
nečně dočkali částečného uvolnění. Využili jsme jej ke zpří- hraničí Rokytnice, Kunvald
jemnění volného času klientů a k jejich vzájemnému setká- a Kameničná, kdysi bývala
vání.
trempská osada Údolí ticha.
Dnes již po ní není ani pal O prázdninách nás navštívilo hudební uskupení Sluneč- mátky, ale kdybychom se
nice, které k tanci i poslechu zahrálo písně Karla Gotta. vrátili v čase o padesát let
Krásné letní odpoledne jsme si všichni maximálně užili. zpět, bylo zde velmi živo.
l Léto rychle ubíhalo a vrcholily přípravy na taneční vyScházeli se zde trempostoupení, které klienti nacvičovali na téma „Místo, kde vé z Rokytnice a dalších
žijeme.“ K tomuto tématu nás inspirovalo poznávání his- míst. Mnohdy jich bývalo
torie Rokytnice. Zaměřili jsme se tedy na vše, co pochází i pětadvacet. Jako každá
a vychází z Rokytnice.
správná osada mělo i Údolí
l Rozloučení s létem jsme pojali v duchu tanečního ticha svého šerifa. Zněla zde
vystoupení spojeného s taneční zábavou a opékáním pár- klasická trempská hudba,
ků. Taneční vystoupení se konalo v areálu DNSV a do- plánovala se stavba srubu
provodila jej, dnes už bohužel bývalá, rokytnická rocko- a občas pobyt na osadě zavá kapela Archon první písní ze svého alba Domovina.
Taneční parket byl připodobněn rokytnickému náměstí,
včetně kulis cukrárny a pohostinství. Po loučení s létem
se chystáme na tradiční prodejní Vánoční výstavu. Ta se
uskuteční v sobotu 20.11.2021 v prostorách Domova.
Na tuto výstavu jste srdečně zváni.

sáhl i do osobního života
trempů. Vznikla zde některá
dodnes trvající manželství.
Přestože již osada na Suché není, část trempů na ni
dodnes nezapomněla a stále se společně schází, jak
dokládá snímek pořízený v Kunvaldě u Stodoly
u Vránů. Manžele Maryškovy a Papáčkovy v levé části fotografie snad ani není
třeba představovat. Vpravo
nahoře stojí Štefan Kucaj,
vpravo pod ním Andy Talavašková a vedle ní Vilda
Maryška.
JKO

Znaky a erby měst a šlechtických rodů - 66. díl.
Tento znak jasně ukazuje, že jeho nositelem a majitelem je
obec ... (PRVNÍ TAJENKA). Toto město se nachází v údolí řeky ... (DRUHÁ TAJENKA) v Jizerské hornatině 6 km
od Jablonce nad Nisou. Osada vznikla v 16. století, když

nejstarší zpráva je z roku 1568. V obci najdete sáňkařskou
dráhu, na které získal své mistrovské tituly ... (TŘETÍ TAJENKA), známý jako ... (ČTVRTÁ TAJENKA), který tvořil postavu ... (PÁTÁ TAJENKA¨).

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA
VODOROVNĚ: A. Vysoký kopec, kruhy. – B.
Zničený, hudební dílo.
– C. Brazilský spisovatel, světová strana. – D.
Jméno psa, dávnější platidlo V. Británie. – E. Část
cyklistického
závodu,
španělský tenista. – F. Připravovat hudební nástroj
ke hře, rostlinné vlákno.
– G. Druhá tráva, podnik
v Mimoni. – H. Anglicky
„přísný“, chladit, planetka. – I. Jméno zpěváka
Hlase, PRVNÍ TAJENKA, barvení textilu. – J.
Plsť, světadíl, český herec, jednotka tlaku. – K.
Říční delfín, slovenské
historické území, dobytčí
nápoj, město v Papua –
Nová Guinea. – L. DRUHÁ TAJENKA, přístroj
na měření hustoty plynů.
– M. Souhlas, stolní hra,
Státní arbitráž (zkr.), dávnější slovenský politik, ptačí krmení. – N. Kolek, louky (nářečně), orientální ženské jméno. – O. Vydání, smrtelná
nemoc, španělsky „řeka“, cizokrajný listnatý strom. – P. Osekaná, ČTVRTÁ TAJENKA.
SVISLE: 1. Ohebný vodič, kostnatění (z latiny). 2. Dětsky „jíst“, thajské platidlo, provinění, Verneův kapitán.
– 3. Mlhovina, planetka, město ve Španělsku, železná ruda (hnědel). – 4. PÁTÁ TAJENKA, výpustka. – 5. A sice,
popravčí, tisková agentura Itálie, keton, název sykavky. – 6. Textová zpráva v mobilu, jednotka informace, japonská lovkyně ústřic. – 7. Tříčlenný soubor, část tlustého střeva (lékařsky). 8. Rusky „již“, vesnice, bojový
pokřik. - 9. Opravna lodí, Občanská demokratická aliance (zkr.), část těla. – 10. Domácky „Ivo“, hvězda v Orlu.
– 11. Televizní klub mladých (zkr.), snad, SPZ Rokycan. – 12. Černý pták, kloubní nemoc, sopečný kráter, ústup
horečky, iniciály loutkoherce Skupy. – 13. Vhodnost choroby k chirurgickému zákroku, druh telefonu. – 14. Bulharské platidlo, geologická vrstva druhohor, ruská řeka, zákaz některých úkonů. – 15. Druh palmy, čin (básnicky),
mongolský pastevec, druh pytláka. – 16. Část areálu, TŘETÍ TAJENKA.
NÁPOVĚDA: D – DRAKE, H. - ALINE, J – TORR, K – ABOV, AMAU, 2 – ATT, 5 – ANSA, 12 – MAAR,
LYSE, 14 – DAT.
Vladimír Čihák
Znění tajenek na str. 13

Světýlka na Vrchní Orlici zářila
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách
ožil Světýlky 24. až 28.
září. Bohatá pestrá výzdoba
z přírodnin doslova fascinovala mnohé návštěvníky.
Vše doplněno díly několika
místních výtvarníků a hlavně množstvím světýlek. Ta
sestávají z historických luceren a svícnů, také z množství osvětlovadel současné
produkce.
Keramické svítící koule q Výzdoba umocňuje romantiku.
z Kopečku, které si návštěvníci mohli zakoupit, mizely před očima, také samotné svíčky různých druhů a velikostí šly na odbyt.

Světýlka pořádají Chráněné dílny Kopeček - Sdružení
Neratov z.s. Partnerem byla firma PEMADO Rokytnice
v O.h. - výroba svíček.
Text a foto: Petr Zámečník

q Stavba střechy na sakristii

DUŠIČKY
Na 2. listopadu připadá Památka zesnulých neboli Dušičky. Vzpomínáme na své blízké, kteří již nejsou mezi námi.
Navštěvujeme hřbitovy, věnci a květinami zdobíme hroby
a zapalujeme svíčky. Z těch zapomenutých pověr a zvyků
spojených s Dušičkami připomeňme například, že se v domácnostech přes noc nechávalo jídlo pro mrtvé. Když o Dušičkách pršelo, říkalo se, že jsou to slzy zemřelých, oplakávajících své hříchy. V domech se v noci hodně topilo, aby
bylo duším teplo. 			
ZS

q Hudba, která tomuto místu sluší.

Ani o hudbu nebyla nouze. V sobotu 25. září hudební
blok zahájila skupina HeleNaMýtině, následoval písničkář a básník Jiří Smrž. V neděli 26. září zazářil osvědčený
Roman Dostál, známý ze skupiny Oboroh, spolu s manželi
Zemenovými. Koncert se jevil ohroženým ve chvíli, kdy při
zkoušce vypověděly službu klávesy. Začalo telefonování
a shánění a brzy se objevily klávesy hned ve dvojím provedení: jedny z Neratova, druhé z Rokytnice. Muzicírování
začalo jen s mírným zpožděním. Ani návštěvníci to nevzdali, kostel byl jimi zaplněný.
Současně v čase akce probíhaly stavební práce, jejichž
provádění mnozí návštěvníci se zájmem sledovali.
Řemeslníci, kteří stavěli novou střechu na sakristii, byli
ohleduplní. Během koncertů a v neděli si dali přestávku.
Střecha je hotová, došlo také na novou podlahu v sakristii
a dochovaný zbytek pískovcové dlažby byl použit v presbytáři. O probíhající práce a informace o využití a budoucnost
kostela se zajímá velké množství lidí, kteří místo hojně navštěvují i mimo organizované akce.

Domácí hospic Setkání připravil
výstavu v Senátu Parlamentu ČR
V září proběhla v prostorách Senátu Parlamentu ČR
výstava „Být spolu“, která seznámila návštěvníky
s podstatou domácí hospicové péče. Výstavu připravil Domácí hospic Setkání
a záštitu nad ní převzal senátor Mgr. Jan Grulich, který se ujal také úvodního slova při slavnostní vernisáži.
Výstavní panely s doprovodnými texty a s více
než třiceti fotografiemi
Petra Wagenknechta, Hany
Tylšové a Martiny Vrbové znázorňují život takový
jaký je… od narození až
po konec života. Slavnostní
vernisáž zahájil pan senátor
poděkováním za tuto službu
a zdůraznil důležitost zabývat se tématem hospicové
péče také na půdě Senátu.
Ředitelka hospice Setkání
Andrea Kolaříková ve svém
projevu vyjádřila vděčnost
za všechny dárce a příznivce hospicové péče. Upozornila také na potřebu finanční
pomoci státu při zajištění
služby malých regionálních
domácích hospiců, které
nemají možnost splnit současné podmínky zdravotních pojišťoven. O pěkný
hudební doprovod se po-

staral houslista Vít Chudý
doprovázený akordeonem
Jakuba Jedlinského a na závěr nechybělo ani malé občerstvení.
Věříme, že výstava oslovila členy Senátu a připomněla, že život plyne jako
řeka a má svůj konec, který
má být důstojný. Hospice jsou cestou, jak prožít
poslední okamžiky života
s odbornou zdravotní pomocí v laskavém prostředí a za přítomnosti rodiny
a nejbližších přátel.
Domácí hospic Setkání
poskytuje na území našeho
regionu služby již devátým
rokem a v současné době
hledá do svého týmu nové
zdravotní sestry a lékaře. Bližší informace pro
zájemce podá Andrea
Kolaříková na tel. čísle
733 694 162.
Hana Tylšová,
Domácí hospic Setkání
Rychnov nad Kněžnou

Nejen vzděláváním
k pestřejšímu životu
Vážení občané, zveme Vás na již tradiční Týden vzdělávání dospělých.
O co vlastně jde?
Týden vzdělávání dospělých 2021 v Královéhradeckém kraji probíhá každý rok zhruba ve stejnou dobu a otevírá dveře široké veřejnosti. Nabízíme pestrý program zaměřený na vzdělávání, osobní rozvoj, komunikaci, řešení
problémů apod. Novinkou a stěžejní formou letošního ročníku bude realizace v on-line prostředí. Prezenčně budou
aktivity probíhat v prostorách spolupracujících organizací
a Úřadu práce ČR, na kontaktním pracovišti v Rychnově n.
Kn. pouze za příznivé epidemiologické situace.
Letos se uskuteční v týdnu 8. – 12. 11. 2021, a potěší nás,
když se rozhodnete zúčastnit se některé z jeho zajímavých
akcí. Nenechte se poplést tím, že aktivity probíhají i na úřadu práce. Skutečně se může zúčastnit kdokoliv z široké
veřejnosti – studenti, důchodci, zaměstnaní, podnikající,
muži, ženy……… TVD je akcí neziskovou a účast pro veřejnost je ZDARMA na všech aktivitách. Všichni jste srdečně zváni!
Kompletní přehled na www.tydnyvzdelavani.cz

Všimli jsme si...
Nad Sídlištěm 1. máje v Rokytnici se začalo s likvidací
dřevěných kůlniček a chlívků. Pozemek ve vlastnictví státu,
kde se tyto stavby nacházely, byl převeden na Město Rokytnice v O.h.
Do konce roku 2021 by mělo být vše uklizeno a na jaře
se pozemek promění na klidovou zónu s parkovou úpravou.
Dominantou tohoto místa určitě bude krásná kaple Svaté
Anny.					
vj, foto: ZS

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

Vzkříšené rokytnické varhany

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

Na
svátek
Svatého Václava
jsme v Rokytnici uspořádali
již tradičně koncert, který se
stal oblíbeným
odpoledním programem mnoha
lidí. Začínající
barevný podzim,
tajemné prostředí starého kostela, příjemná
hudba. To hladí
po duši.
Letošní Svatováclavský koncert se uskutečnil v rámci festivalu Vzkříšené varhany Královéhradeckého
kraje. Na zmíněné varhany v zámeckém kostele Nejsvětější
Trojice hrál pan Václav Uhlíř, k tomu krásně zpíval pěvec
Národního divadla pan Jakub Hrubý. Koncert navštívil
i bývalý hejtman Královéhradeckého kraje pan Jiří Štěpán,
který právě opravy a vzkříšení varhan ve východočeských
kostelích podporoval.
Příští rok můžeme zájemcům o naše koncerty slíbit
„Vzkříšené varhany“ v kostele Všech Svatých na náměstí,
na kterých jsme se s organizátory festivalu již domluvili.
vj

PO STOPÁCH CEST A
OSUDŮ ČESKÝCH
KRAJANŮ V AMERICE
úterý 30. listopadu 2021 17:30 - 19:00
SÝPKA-Muzeum Orlických hor, Horská 174, Rokytnice v O.h.
Zveme vás na besedu s Ing. Hanou Havlovou,
bývalou diplomatkou ČR a vysokoškolskou pedagožkou
cesta přes moře a začátky života v nové vlasti
rodinné výpravy do Ameriky z Orlicka a Rokytnicka
Alois Kareš, významný obchodník z Vamberka, který
byl duší organizace jízdenek a lodních lístků po dlouhá
léta, a to prakticky v celých Čechách (v roce 2022
uplyne 200 let od jeho narození)

PŘIHLÁŠKA: do 29.11.21 zde https://cutt.ly/tb8Ycyu, nebo viz QR kód v záhlaví
CENA:
zdarma
KONTAKT: map@sdruzenisplav, 777 227 492
Seminář je financován z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov n.Kn.

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

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:

q Nástěnné a stolní kalendáře, diáře na rok 2022
q Výměna lahví propan – butan
q Výměna bombiček SodaStream
q Krmivo pro psy, kočky, ptactvo
q Vánoční dekorace, pohledy, přání, balicí papír, drobné
dárky

Okénko do historie
rokytnické kopané
V dosavadní historii klubu po nejúspěšnější sezóně
přišla ne zcela ledová, ale vlažná sprcha. „Naše mužstvo
si od nového ročníku mnoho slibovalo a mělo i velké cíle.
Nakonec výsledky, kterých jsme dosáhli proti celkům
z vyšších soutěží … k určitému optimismu opravňovala.
Bohužel špatný start do soutěže zapříčinil …, že jsme opět
nedosáhli výraznějších úspěchů.“ Sezónu 1972-1973 mužstvo mužů zakončilo na pátém místě. Úspěchem a uzavřením fotbalového ročníku bylo uspořádání II. ročníku turnaje Rokytnic. O skóre naše mužstvo skončilo druhé, ale
tyto akce se pořádají jako oslavy fotbalu – pro pobavení
a společné chvíle.

q Slavnostní zahájení II. ročníku turnaje Rokytnic pořádané
poprvé u nás (1973)

q Vlajkonoši při zahájení II. ročníku turnaje Rokytnic (zleva Aliger Jiří, Kánský Václav, Štěpánek Zdeněk, Matějíček Zdeněk)
q Horní řada zleva – Pelant Zdeněk, Rücker Miroslav, Kánský Václav, Štěpánek Zdeněk, Novák Jan, trenér Háva
Milan; dolní řada zleva – Vlasák Jan, Rücker Josef, Petřík
Antonín, Charvát Milan, Štajner František, Cit Václav

Aktuální dění

V polovině října dohráli podzimní část zatím jen muži,
kteří několikrát výsledkově zaváhali a propadli se do druhé poloviny tabulky. Bodový odstup soupeřů je relativně
malý. Uvidíme, v jaké formě nastoupíme v jarní části. Je
každopádně co napravovat.
O soutěžích mládeže budeme informovat až v příštím
čísle, neboť ještě nebyly ke dni uzávěrky dohrány. Výsledkově se začalo dařit starší přípravce, která si vyšlápla
i na týmy, které zpravidla vyhrávají. Bohužel, náš nejhorší
soupeř se teď nepohybuje na hřišti, ale mimo něj. V posledních dvou třech týdnech se nám zvýšila marodka z důvodu nemoci. Konec soutěží uvítáme, abychom se na chvíli zastavili, oddechli si a mohli začít nabírat síly na jaro.
P. Koukol

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
q Momentka s panem Dostálkem (uprostřed) během neuvedeného zápasu

1.
2.
3.
4.
5.

Smržovka
Kamenice
Petr Urban
kreslíř
Rudy Pivrnce

29. Hubertova jízda
„Něco se chystá? Proč box vedle mě, ve kterém je jídlo
– to moje, je obsazen!“ Easy vyčítavě pohodil hlavou. „Dorotko, běž si do toho svého naproti, víš, že mě to rozčiluje.
Uvádíš mě do rozpaků! … Co? … Nemůžeš? Tam už někdo
je? Cizí! Tak proto jsi v boxu vedle. U všech kopyt, co to?!“
I tak mohl vnímat Easy začátek předposledního víkendu
v měsíci. Měl by totiž pravdu. Něco se dělo. Hubertova jízda. Letos 25. září již po devětadvacáté!

Počasí přálo. Cestu do Wiyrhaney si našlo 28 koní a jezdců. Z řad veřejnosti si slavnostní zahájení nenechala ujít
stovka lidí. O podporu rodičů, příbuzných a přátel se mladí
jezdci mohli opřít i na závěrečných soutěžích. A jaké to celé
bylo? Celý den jste v pohybu, ať už po svých nebo v sedle.
S ustupujícím dnem a nadcházející nocí si už jen přejete (se)
sednout a zastavit se. Avšak místo znavených výrazů z tváří
čiší radost a spokojenost. Vděčná odměna beze slov a vy tak
víte, že koňská akce roku opět stála za to!
„Jak to celé probíhalo?“ Easy přežvýkal sousto se skrytým zaujetím, když se koně vraceli do svých boxů. Letos
poprvé musel zůstat ve stáji a zkousnout to, že nejrychlejší
lot nepovede on. On!
V pochmurném sobotním ránu to dlouho nevypadalo,
že se něco koná. Jezdci z okolí si dali na čas. V poslední
půlhodince před zahájením se jako lusknutím prstů začali
jezdci sjíždět ze všech stran. Jaké to překvapení pro Fandu. „To se tak otevřou vrátka a najednou na mě civí tolik
očí a podivných siluet,“ zaržál s vykulenými okuláry, „a tak
málo prostoru. To se pak chce koni trhnout a prchnout. Ale
v čele jsme měli někoho jiného.“ Fanda rošťácky mrknul
na Quillina, který si mohl zapsat premiérovou účast a rovnou jako masterův společník. I po roce se této role zhostila
Anička Plívová, a tak se Hubertova jízda nevrátila do zajetých kolejí, leč si to loňský master tolik přál.
Po úvodním slovu Vlaďky Jiroutové dokončil celou ceremonii slavnostním přípitkem Tomáš Zelenka, přítel a velký
fanoušek SK Wiyrhanea. To vše v zámeckém parku – další
velká změna oproti letům minulým. „Tam bylo tolik místa
ke zlobení a ten zelený pažit. To bylo něco. Jen škoda, že
jsem nemohl jet první, to by bylo,“ Fanda dodal nadšeně.
„Ehm,“ upozornil na sebe Easy a přimhouřil vyčítavě oči.
Quillin pokrčil rameny a zaržál: „Ušlo to, celkem jsem se

i zapotil na těch pěčínských a slatinských loukách. Je fajn
mít nadýcháno. Ale první jsem být nemusel, příští rok zase
jedeš ty v čele, Easy.“
„Si piš!“ zaržál odhodlaně. Přes stěnu už Quillin neslyšel pochvalná a nadšená slova svého mastera, jak první lot
zvládl – délku, tempo, a hlavně tak velkou společnost. My
introverti to tak máme.
„A měls vidět Fandu, co provedl ve Slatině u Olinky,“
zasmály se Jeane s Dorotkou. „Soutěže sice byly naplánované až na odpoledne, ale udělal si překážkový slalom z aut
našich hostitelů.“ Občerstvovací „stanice“ u Olinky Pleslové a na myslivecké chalupě na „Koutech“ přišly jezdcům
vhod a koním také. Berenika se po celou tu dobu tiše smála:
„Kouta byla tak fajn. Tolik prostoru k válení pro všechny.
Jen škoda, že se spěchalo.“ S drobným zpožděním vyrazily
oba loty k destinaci, kde se odehrál závěrečný program Hubertovy jízdy – jezdecké soutěže.
Oproti loňskému roku první soutěž absolvovali ukázkově
dospělí jezdci a poté přenechali slávu mladým. Letos bylo
mládeže znatelně více a celé soutěže probíhaly až do setmění. Slavnostní čestné kolečko po jízdárně jako symbol
zakončení závodů proběhl takřka za tmy. To se pak cizí
i známé oči a siluety postupně začaly vytrácet a s příchodem rána byla koňská akce roku již minulostí zakotvená
ve vzpomínkách, zážitcích, příbězích a na fotkách, podle
kterých poznáte, kdo byl strůjcem, motorem či pilířem toho
všeho a za to všem velké díky.
A s ránem také přichází řeč na nadcházející jubilejní
30. Hubertovu jízdu. Tak zase za rok! My už se těšíme.
SK Wiyrhanea a přátelé

Rokytnický koňoboj – jezdecké
soutěže při Hubertově jízdě 2021
V soutěžích letošního Rokytnického koňoboje se na
předních pozicích umístili tito jezdci a koně:
Vlajkový závod open:
Kategorie děti s vodičem:
1. Justýna Vašinová
Venouš
2. Tereza Michlová
Tera
3. Sára Olšavská 		
Sweet Skipper Jeane
4. Agáta Klátová
Sultán
5. Nela Entová		
Nil
6. Šimon Franke 		
Sultán
Hlavní kategorie – děti a mládež:
1. Radim Toman ml.
Berenika
2. Emilka Smoláková
Dorotka
3. Sára Lettrichová
Sweet Skipper Jeane
4. Kateřina Kánská
Quillin
5. Klára Petrová 		
Quillin
6. Marie Koukolová
Fendt Cool Junior
Kategorii dospělí - hosté vyhrál
Milan Všetička z Rychnova n. Kn
Soutěže pouze pro děti a mládež:
Sbírej, co umíš:
1. Sára Lettrichová
Sweet Skipper Jeane
2. Radim Toman ml.
Berenika
3. Kateřina Kánská
Quillin
Shodně:
4. Emilka Smoláková Dorotka
4. Marie Koukolová
Fendt Cool Junior
6. Klára Nicolaidesová
Dilík
Jeď – běž- věď:
1. Sára Lettrichová
2. Emilka Smoláková
3. Marie Koukolová
4. Kateřina Kánská
5. Radim Toman ml.
6. Klára Petrová

Sweet Skipper Jeane
Dorotka
Fendt Cool Junior
Quillin
Berenika
Quillin

Kdo nás letos podpořil?

Dana Országová a Kristina Smoláková
- rozhodčí dětských závodů
Zdena Hubálková – ušila mašle
Olinka Pleslová – zázemí ve Slatině, buchtičky, perníky
Jana Žížalová - se starala o občerstvení jezdců
Děkujeme za účast, za skvělé výkony a všem gratulujeme! Pavla Trejtnarová, Petra Klaclová, Ruda Galle – pojízdný bufet
			
SK Wiyrhanea Pavel Koukol, Honza Klement, Pepa Mertelík, Mirek Saligr –
technická četa, muzika, ozvučení, opékání buřtů
Luděk Kánský, Charlotte Trejtnarová, Olinka Pleslová - fotky
Šoféři: Ruda Galle, Pavel Koukol, Petr Švach
Jitka Korbelová a Martin Grund – zázemí na Koutech
Tomáš Zelenka: slavnostní zahájení
Muzikanti z Rokytnice – večerní živá muzika
Zuzka Soběslavová – propagace
Ceny pro jezdce:
Elektrowin a.s.
Jitka a Petr Kuncovi
David Kadlec
Fostrade Písečná
ŽIVA a.s.
Gemi Šumperk
Exver FOOD Staré Ždánice
CBA Nuget Šumperk
Bidfood

Vybarvený podzim

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 Alej k Pěčínu

q Pohled na Julinčino údolí v podzimních barvách.
Foto: M. Vejdělková
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