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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 25.4.2022
zkrácený výpis
l Stravování dětí ukrajinských uprchlíků (3/2022) v jídelně Základní školy Rokytnice v Orlických horách
Tajemnice předložila žádost o proplacení faktury za stravování dětí ukrajinských uprchlíků za měsíc březen v jídelně
Základní školy Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje zaplatit fakturu vystavenou Základní školou Rokytnice v Orlických horách za stravování dětí ukrajinských uprchlíků
za měsíc březen v jídelně Základní školy Rokytnice v Orlických horách. Faktura bude zaplacena z transparentního
účtu (č. 6145811389/0800) zřízeného Městem Rokytnice
v Orlických horách na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

l Komise pro výběrové řízení na pracovní pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy Rokytnice v Orlických
horách
Rada města přijala rezignaci stávající ředitele/ředitelky
Mateřské školy Rokytnice v Orlických horách na funkci.
Po krátké diskuzi rada města jmenuje komisi pro výběrové
řízení na pracovní pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy
Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. konkursní komisi k provedení
konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/
ředitelky Mateřské školy Rokytnice v Orlických horách
ve složení:
1. Petr Hudousek - člen určený zřizovatelem - předseda
2. Lada Vídeňská, DiS. - člen určený zřizovatelem
3. Mgr. Svatava Odlová - člen určený Krajským úřadem
4. Mgr. Ivana Bečková - člen určený Českou školní inspekcí
5. Ing. Alena Synková - člen určený Českou školní inspekcí
- odborník v oblasti státní správy
6. Mgr. Martina Mandáková - člen určený Českou školní
inspekcí - odborník na organizace a řízení ve školství
7. Bc. Vlasta Gallová - pedagogický pracovník právnické
osoby vykonávající činnost školy

l Výroční zpráva za rok 2021 Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách, organizační složky
Radě města byla předložena výroční zpráva za rok 2021
Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách, orgaInformace z jednání rady města dne 9.5.2022
nizační složky.
zkrácený výpis
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí
výroční zprávu za rok 2021 Pečovatelské služby Rokytnice
l Smlouva o dílo – Galileo Corporation s. r. o.
v Orlických horách, organizační složky.
Tajemnice předložila smlouvu o dílo se společností Galileo
Corporation s. r. o. Předmětem smlouvy je dodávka a instal Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
lace venkovního kiosku a elektronické úřední desky.
2021
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
Vedoucí finančního odboru paní Stanislava Rozínková
uzavřít se společností Galileo Corporation s. r. o., se sídpředložila zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
lem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714
za rok 2021 provedenou Krajským úřadem KrálovéhradecSmlouvu o dílo dle předloženého návrhu.
kého kraje.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí
uzavřít se společností Galileo Corporation s. r. o., se sídzprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
lem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714
a vyslovuje doporučení předložit na jednání zastupitelstva
Servisní smlouvu dle předloženého návrhu.
města.
Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá vedoul Účetní závěrka – ZŠ Rokytnice v Orlických horách
cí finančního odboru paní Stanislavě Rozínkové předložit
Základní škola předložila dle Směrnice ke schvalování
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Měsna jednání zastupitelstva města dne 13. 6. 2022.
tem Rokytnice v Orlických horách účetní závěrku základní
školy za rok 2021.

Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí
výsledek hospodaření za rok 2021 Základní školy Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
a) účetní závěrku Základní školy Rokytnice v Orlických horách za rok 2021.
b) převod hospodářského výsledku ve výši 40 726,82 Kč
do fondů školy dle jejího vnitřního analytického členění
takto:
l Částku 6 500 Kč převést do rezervního fondu z výuky
a jiné činnosti
l Částku 4 459,63 Kč převést do rezervního fondu školního stravování
l Částku 20 000 Kč převést do fondu odměn na dokrytí
platů zaměstnanců školy
l Částku 9 767,19 Kč převést do rezervního fondu z provozu a doplňkové činnosti.
l Účetní závěrka – MŠ Rokytnice v Orlických horách
Mateřská škola předložila dle Směrnice ke schvalování
účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Městem Rokytnice v Orlických horách účetní závěrku mateřské
školy za rok 2021.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí
výsledek hospodaření za rok 2021 Mateřské školy Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
a) účetní závěrku Mateřské školy Rokytnice v Orlických
horách za rok 2021.
b) převod hospodářského výsledku ve výši 71 803,75 Kč
do rezervního fondu školy dle jejího vnitřního analytického
členění takto:
částku 71 800,53 Kč převést do rezervního fondu Mateřské školy k posílení hlavní činnosti částku 3,22 Kč převést
do rezervního fondu školní jídelny.
l Vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce Rychnovska
roku 2021
Radě města byla k projednání předložena žádost spolku
Okresní sdružení České unie sportu Rychnov nad Kněžnou,
z. s. o poskytnutí finančního daru na slavnostní vyhlášení
ankety ,,Nejúspěšnější sportovec Rychnovska 2021“.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 2 000,- Kč a uzavřít s Českou unií sportu OS Rychnov nad Kněžnou, se sídlem
U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Darovací smlouvu na akci „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2021“ dle předloženého návrhu.

Všimli jsme si...
V podloubí domu čp. 4 na rokytnickém náměstí byla
instalovaná elektronická úřední deska Městského úřadu
Rokytnice v O.h. Toto zařízení by mělo postupně nahradit
tradiční úřední desku na nástěnkách. Vyhledat si zde můžete
veškeré informace z Městského úřadu, ale také informace
o městě, kulturních akcích, muzeích a okolí. Ovládání je
jednoduché přes dotykovou obrazovku.		
ZS

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

Pro děti a mládež:
Veselý slabikář (velká písmenka)
4 záhadné příběhy Čtyřlístku – komiks
Hornické pohádky – Lukeš, R.
Zvířátka ve 4 ročních obdobích

Beletrie pro dospělé:
Pro ženy:
Všechno zlé je k něčemu dobré – Centérová, K.
Od zítřka budu sexy třicítka – Satranová, P. R.
Prvorozená – Robertsová, N.
Thrillery, detektivky:
Amazonie – Rollins, J.
Nelítostná vražda – Češka, S.
Smrt na Karlštejně – Bauer, J. – historická česká detektivka
A další:
Pískový Vrch – Bagrová, J.
Vyhoďme ho z kola ven – Kesey, K.
(Přelet nad kukaččím hnízdem)
Ikona – Forsyth, F.
Deníček moderního páru – Landsman, D. – doporučujeme!

Naučná literatura:
Herecká manželství, Nové příběhy

21. – 24. července 2022

I nadále trvá burza knih a časopisů
v přízemí Domu služeb. Vše zdarma!

Vítání občánků

V sobotu 21. května se v obřadní síni Městského úřadu v Rokytnici v O. h. konalo vítání občánků.
Foto: L. Kánský

q Občánci zleva: Darina Holubářová, Liliana Janečková, Šimon Petr Koky, Ester Drápalová, Filip
Baláš, Matěj Hrouda.

PODĚKOVÁNÍ
Jménem celé
rodiny
bych
chtěla
poděkovat Domácímu
hospici „Setkání“
za pomoc při péči
o moji sestru. Dodávali jak Evičce,
tak nám všem sílu
vše zvládat, nejen po fyzické, ale hlavně po psychické
stránce.
Jsem ráda, že nejen díky starostlivé péči sestřiček
z hospice mohla Evička poslední dny svého života trávit doma s rodinou a blízkými.
Děkujeme všem za projevenou soustrast.
Monika Stoklasová s rodinou

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

ZŠ Rokytnice
Výzva Šablony
III. pro ZŠ

Na podporu všestranného
vzdělávání zažádala rokytnická základní škola v uplynulých letech o dotace v rámci
Výzev Šablony I. – III. Celkově získaná částka z těchto
dotací přesáhla v celkovém součtu již dva miliony korun.
V Šablonách I. jsme se zaměřili na podporu vzdělávání
žáků. Během projektu probíhalo doučování, byly zřízeny
kluby zábavné logiky a deskových her. Další prioritou byl
profesní růst pedagogů, kteří se účastnili mnoha vzdělávacích
kurzů.
V rámci Výzvy Šablony II. pokračovala škola v obdobných aktivitách. Navíc byla výrazně podpořena výuka prostřednictvím IT. Z poskytnutých finančních prostředků bylo
zakoupeno deset nových tabletů a deset notebooků, které
byly využívány téměř ve všech předmětech. Také další vzdělávání pedagogů bylo zaměřeno na dovednosti při práci s počítači. V této šabloně byly podpořeny také projektové dny
ve škole i mimo školu. Aktivit v Šablonách II. se v hojné míře
účastnila i školní družina.
V současné době probíhají aktivity projektu „Šablony III.
pro ZŠ Rokytnice v O.h.“, který bude probíhat až do června roku 2023. Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj
pedagogů prostřednictvím vzájemného setkávání, sdílení
zkušeností pedagogů a tandemové výuky. Budou probíhat
čtenářské, badatelské a jazykové kluby. V době po skončení epidemických opatření je umožněno žákům doučování
v osmnácti doučovacích skupinách. Významnou součástí
projektu je také dvacet projektových dnů. Jedenáct jich bude
realizováno ve škole a devět mimo školu.
Na základě žádostí školy podporuje finančně tyto aktivity
MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Z. Dušek, ředitel

Dvojitý úspěch!

Ve čtvrtek 12.5.2022 se po dvouletém přerušení, zapříčiněném „covidovými opatřeními“, konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Závodníci z rokytnické školy
byli opět velmi úspěšní. Družstvo mladších, ve složení Markéta Maćkoviaková, Alžběta Toncrová, Viktor Klekar a Šimon Rücker, obsadilo krásné druhé místo. Na druhém místě
skončilo i družstvo starších ve složení Kateřina Kánská, Daniela Syrová, Štěpán Benedikt a Theodor Klekar.
Všem děkuji za poctivou přípravu a gratuluji.
VŘ

ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna při ZŠ
Rokytnice se účastní soutěže firmy Unilever Food
Solution vyhlášené k mistrovství světa v hokeji.
Obdrželi jsme receptury
jídel typických pro zúčastněné země (celkem z 10
zemí) a na našem výběru
je, kterých 5 jídel uvaříme.
Hotová jídla poté nafotíme a zašleme materiál
pořádající firmě. Za mne
to je dobrý počin a osvěžení každodenní rutiny.
Eva Tuhárská, vedoucí školní jídelny

Úspěch mladých myslivců
V sobotu 30. dubna 2022 proběhlo v Černíkovické bažantnici okresní kolo Zlaté srnčí trofeje, tradiční soutěže pro
děti z kroužků mladých přátel myslivosti a ochrany přírody. Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 24 dětí. Dětem
z kroužku Ořešáci z hor z místního Mysliveckého spolku
Orlické hory Rokytnice v O. h. se dařilo výborně.
V kategorii A se na 1. místě umístil Jonáš Kuchta, na druhém Adriana Vošvrdová. O pouhý bod uniklo 3. místo
Veronice Hudouskové, v první polovině startovního pole
se umístila i naše nejmladší děvčata - Barbora Kuchtová
a Eliška Horská.
V kategorii B se na 3. místě umístila Tatiana Vošvrdová, na čtvrtém Veronika Gärtnerová, 5. místo obsadil Radim
Toman, šesté Hynek Holenda, sedmé Jana Mizerová.
Úspěšní jsme byli i ve střelbě ze vzduchovky. V kategorii
A se na 1. místě umístila Adriana Vošvrdová, na 3. místě
Veronika Hudousková, v kategorii B se na 1. místě umístila Jana Mizerová a na 2. místě Samuel Hůlka.
Za Ořešáky L. Hamáčková

q Vyhlášení kategorie B

q Ořešáci z hor

q Zahájení

q Vyhlášení kategorie A

Vrchní Orlice opět zve
Již osmnáctý ročník výstavy amatérských výtvarníků
v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách se blíží. Zahájen bude v pátek 1. července v 16.00 hodin hudebním vystoupením Vlasty Dohnálka. Expozice bude sestávat z děl autorů různých výtvarných
oborů. V průběhu výstavy se odehrají hudební vystoupení,
časy budou zveřejňovány v tisku, plakátováním a jinými dostupnými způsoby. Konec výstavy bude 6. července
v podvečerních hodinách. Dobrovolné vstupné po úhradě
nákladů na realizaci akce věnujeme na údržbu kostela. V současné
době jsou hotové
hlavní
stavební
práce. Jste srdečně zváni na kulturní zážitky a pobyt
v krásné přírodě.
Petr Zámečník

Koncert Radima Schwaba
a Petra Ožany v Rokytnici
V
minulém
čísle Horského
kurýra jsem Vám
slíbila představit umělce, kteří
k nám přijedou
21.7. se svým
nádherným koncertem. Zde tedy
máte něco bližšího z jejich kariéry:
Radim Schwab:
Herec a zpěvák, vystudoval brněnskou JAMU.
Z jeho nejvýraznějších
rolí zmiňuji Fantoma opery (v alternaci s Marianem
Vojtkem), Edmonda Dantese v muzikálu Hrabě Monte Christo, Mistero Buffo
– činoherní představení
v divadle Semafor, kde vystupuje sám v 25 rolích,
hlavní role v Robinsonu
Crusoe (divadlo Na Maninách), v Erbenově Kytici
(opět v Semaforu). Pro náš
rokytnický fanklub divadla
Ta Fantastika však bude
navždy neopakovatelným
Mordredem v jedinečném
muzikálu Excalibur, jenž
bohužel, a k naší velké lítosti, již skončil. Dodnes
pro nás žádné představení
nebylo tak úžasné. A stejně
tak pro Radima, jak mi sám
řekl.
Radim je člověk se srdcem na dlani, který ve spolupráci s jeho manažerkou
Hankou Kupkovou, ředitelkou Fondu ohrožených dětí,
vystupuje i na mnoha dobročinných koncertech. V Rokytnici jste ho mohli potkat
loni jako hosta Leony Machálkové na festivalu ROK
LIFE a na mnohé žádosti
návštěvníků jsme domluvili jeho samostatný koncert,
který je opravdu úžasný.

Rok Life 2021
Petr Ožana:
Vynikající pianista a hudební skladatel. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava
Ježka, v oborech skladba
a klavír, a dále pokračoval
na HAMU ve studiu klavíru.
Hraje v divadlech Semafor,
Pod Palmovkou a v divadle
NoD. Spolupracuje se sbory
u nás i v zahraničí. Podílel
se na muzikálových projektech Sweeney Todd a Rent,
a také na uvedení opery Philipa Glasse Les enfants terribless v Národním divadle,
v režii Alice Nellis. Spolupracuje s mnoha pěveckými
hvězdami, mezi nimi právě
i s Radimem Schwabem.
Koncert se bude konat v pouťovém týdnu
- v červenci, konkrétně tedy ve čtvrtek 21.7.
od 18 hodin v kulturním
domě KLUB DRUŽBA. Předprodej vstupenek je již zahájen, cena
v předprodeji je 250,- Kč
a na místě pak 290,- Kč.
Vstupenky bude možno
zaplatit a obdržet také
elektronicky. Bližší informace na adrese:
https://info.rokytnicevoh.cz/kultura-a-volny-cas/koncert-radim-schwab-mr-muzikal/
vp

KRAJINOU PŘÍBĚHŮ
Ve čtvrtek 28. dubna uspořádalo Městské informační
a kulturní středisko v kulturním domě Družba besedu s promítáním fotografií nazvanou KRAJINOU PŘÍBĚHŮ. Pozvání přijal fotograf a milovník přírody Rostislav Bartoň.
Krásné fotografie přírody a krajiny doprovázené slovem
i hudbou si návštěvníci mohli užít téměř dvě hodiny.
Pan Bartoň přivezl s sebou také velkoformátové fotografie tištěné na plátně a ozdobil jimi vestibul kulturního domu.
Zajímavostí je, že se promítalo na kinové plátno, které je
již dlouho nevyužité. Petr Hudousek mladší a Petr Hudousek starší si dali velkou práci s tím, aby plátno zprovoznili
a vyčistili (naposledy se zde promítal film Krteček a telefon
v roce 1996.) I přes slabší účast se akce vydařila.
ZS
Foto: SAM

Příznivci fotografa Rostislava Bartoně se můžou také letos těšit na
stolní a nástěnné kalendáře. V prodeji budou
již o prázdninách v rokytnickém infocentru.

Čarodějnice
na hřišti
Ve znamení konce dubna se na hřišti uskutečnily zábavné hry pro děti. Ve spolupráci s místními hasiči a našimi členy klubu jsme připravili několik pohybových stanovišť. Od skákání
v pytli přes vedení míče a střelby na branky. Nechyběla ani střelba ze vzduchovky či oblékání
se do požární výstroje. Tři krásné čarodějnice
poté rozdaly dětem buřty k opékání. Náročnější
jedlíky zásobovali hasiči jako vždy výtečnými
langoši. K vidění byla také ukázka zásahu: vyproštění posádky z havarovaného automobilu.
Pohybové odpoledne symbolicky zakončilo zapálení čarodějnice. Závěr večera se nesl v hudební zábavě pro děti i dospělé. Účast téměř
celé stovky do soutěží zaregistrovaných dětí
napověděla, že naše společná akce splnila svůj
účel.					
P. Koukol
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17. 7. – 20. 7. 2022 ve 21.15 h.
17.7. Tajemství staré bambitky 2
Pohádka ČR (2022)

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

18.7. Srdce na dlani
Komedie ČR (2022)

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

19.7. Zátopek
Životopisný ČR (2021)

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

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

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

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

Znaky a erby měst
a šlechtických rodů - 69. díl
Majitele tohoto znaku najdete nedaleko Prahy a jmenuje se .....
(PRVNÍ TAJENKA). Poblíž tohoto města se nachází ..... (DRUHÁ
TAJENKA), nyní již muzeum hornictví. Osada se připomíná již
ve 13. století. V době vlády Jana Lucemburského patřilo město
od roku 1348 pražským arcibiskupům. To se zde rozvíjela těžba
.....(TŘETÍ TAJENKA) a ..... (ČTVRTÁ TAJENKA). Po druhé
světové válce nabyly doly nového významu hlavně rozsáhlou těžbou radioaktivních ..... (PÁTÁ TAJENKA). Už znáte odpověď,
komu tento znak patří?

Hlásková křížovka
VODOROVNĚ: A. Východočeské město; chem. značka stroncia; jásat. – B. Bývalý brankář Sparty Praha; povaha; hudební
interval. – C. DRUHÁ TAJENKA; středověká náboženská hra.
– D. Značka naší kosmetiky; pták (z latiny); přítel Amise; rod
papoušků. E. Německý název Dunaje; bojové vozidlo; první
část složených slov; bohatství. – F. Druh doutníků; vydávat
zvuk hodin; sarmaté; dezinfekční přípravek. – G. Nápoj bohů;
rozpouštědlo; starší lék. – H. Soubor map; spojovat lepidlem;
nealkoholický nápoj. – I. PRVNÍ TAJENKA; TŘETÍ TAJENKA. – J. Závodní loď; Krajský národní (zkr.); švédsky „tři“;
platidlo Číny. – K. Menší kopytnatci; ženské jméno (19.10.).
– L. Nářečně „karabáč“; kočovník.
SVISLE: 1. Hradba; filipínská sopka. – 2. Střelná zbraň; Ředitelství silnic a dálnic (zkr.). – 3. Šedesát minut; zastarale „klíh“;
šachová prohra. – 4. Objednané pití pro celou společnost; délková jednotka Německa; japonská lovkyně ústřic. – 5. Oboje;
dopravní prostředky; hlasitě pít. – 6. Vyhubovati; SPZ Rimavské Soboty; ženské jméno (26.7.). - 7. ČTVRTÁ TAJENKA;
tišina; infekční činitel. 8. Český herec; anglicky „eso“. – 9. Nářečně „touha“; pulz. – 10. Jméno Šebrleho; a sice. – 11. Naše
televizní stanice; hon. – 12. Maledivské platidlo; Mohamedův
rádce; Továrny mlýnských strojů (zkr.). – 13. Základní vzorek
měřidla; chem. značka astatu; finta. – 14. Rival; dusíkatá organická sloučenina; plody ořešáku. – 15. Obojživelníci bezocasí
(latinsky); sající; německy „čin“. – 16. Africký kmen v Etiopii;
tenisový úder; pobídka. – 17. PÁTÁ TAJENKA; matka Romula a Rema. – 18. Značka voňavky; německy „úhoř“.
NÁPOVĚDA: D – AVES, G – ADALIN, J – TAEL, 1 – REDAN, 4 – STAB, 9 - STYSK, 12 - LARIN, 16 - TULAMA,
18 - AAL.
Vladimír Čihák
Znění tajenek na str. 20

Výlet do Polska
po více než dvou letech

Oblíbené poznávací výlety pořádané Obcí Orlické Záhoří
dostaly vlivem pandemie povážlivou trhlinu.
Ve středu 18. května nám bylo dopřáno si zájezd po dlouhé době zopakovat. Tentokrát vyrazil zaplněný autobus
z Orlického Záhoří do polského Paczkówa. Velmi staré
město se nachází v polském Slezsku poblíž hranic s Českou
republikou přibližně na úrovni Jeseníku a Javorníku.
Ve městě je dochováno opevnění ze 14. století s mnoha
obrannými věžemi a původní zástavbou. Po prohlídce města
s opevněním jsme vystoupali na čtyřicet pět metrů vysokou
radniční věž po velmi úzkém a krkolomném schodišti. Nebyl to snadný úkol, ale výhledy nádherné. Absolvovali jsme
návštěvu Muzea plynárenství, což bylo nadmíru zajímavé
i pro ženy a děti. Po chutném obědě jsme si prohlédli Metamuzeum s automobilovými veterány a množstvím interaktivních expozic. Na těchto si zvlášť mládež vyzkoušela
svoji nápaditost a šikovnost.
Někteří zájemci se odebrali do sousedního sklepa k degustaci a nákupu místních vín. Domů jsme dorazili v podvečer
uspokojeni hezkými zážitky, ani o humor nebyla nouze.
Akce se konala v rámci projektu Společně kulturně, byla
spolufinancována prostřednictvím EFRR Euroregion Glacensis.
Text a foto: Petr Zámečník

ROKYTNICKÁ ŠEDESÁTKA MÁ ZA SEBOU PREMIÉRU
V sobotu 14. května 2022 se ve sportovním areálu rokytnické základní školy uskutečnil mezinárodní projekt mladých hasičů Rokytnická šedesátka. Jednalo se o nevídanou
akci, která si klade za cíl znovu nalákat mládež k požárnímu
sportu po covidovém útlumu, vytvořit prostor pro předávání
zkušeností trenérů a pro navazování nových kontaktů mezi
aktéry z české a polské strany hranice. V současné době je
vnímám výrazný nedostatek pohybu v celé společnosti, především pak u mladé generace, což právě způsobila dvouletá
covidová pandemie, která blokovala i pořádání soutěží hasičského sportu. Podstatnou částí projektu byl závod v běhu
na 60 m překážek, který byl zařazen zároveň jako okresní
kolo v této disciplíně s možností postupu na Mistrovství ČR.

Akci pod patronací Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice v Orlických horách ve spolupráci s Okresním sdružením
hasičů Rychnov nad Kněžnou doprovázelo krásné slunečné
počasí a dobrá nálada všech účastníků.
Po úvodní prezenci účastníků projektu byla Rokytnická
šedesátka zahájena slavnostním nástupem, kde promluvili
za OSH starosta Jiří Řeháček, za město Rokytnice starosta
Petr Hudousek a za pořádající sbor Jakub Zimmer. První
výstřel ze startovací pistole přivedl na tartanovou dráhu
soutěžní dvojice kategorie přípravka (věk do 6 let). Po nich
přišla na řadu kategorie mladších dívek a chlapců.
Polední pauza byla využita nejen k doplnění energie pro
desítku rozhodčích, ale především k prezentaci česko-polské
součinnosti hasičů u zásahu při dopravní nehodě dvou osobních vozidel, ke které se sjeli hasiči z OSP Wilkanów a JSDH
Rokytnice v Orl. h. Diváci tak mohli shlédnout koordinovaný
postup při vyprošťování dvou osob hydraulickou technikou
a při jejich následném ošetřování, to vše za doprovodu odborného komentáře jak v českém, tak i polském jazyce.
V polední pauze došlo i na vyhlášení první části soutěžících. V kategorii přípravka chlapci se na bednu vítězů

od nejnižšího stupínku postavili Matěj Kuchta z Rokytnice, Lucas Beneš z Kunvaldu a na stupínek nejvyšší Ondra
Moravec z Ohnišova. U nejmenších dívek se nejlépe umístila Terezie Štefková z Rokytnice, za ní Klaudie Weiglová z Kunvaldu a Eliška Kloučková z Olešnice v Orlických
horách. V kategorii mladší chlapci vyhrál zlatou medaili
Jonáš Kuchta z Rokytnice, za ním se umístil Vojtěch Feifer
z Libřic a Martin Klouček z Olešnice v Orlických horách.
U dívek bodovaly závodnice pořadatelského sboru z Rokytnice, kdy se na stupínku nejvyšším umístila Bára Kuchtová,
následována Veronikou Bečkovou a třetí místo brala Bára
Lorencová z Olešnice v Orlických horách.
Po vyhodnocení v kategoriích přípravka a mladší se
do boje pustily starší dívky. Po následné přestavbě trati soutěžili starší chlapci. Zde si na nejvyšší stupeň vítězů stoupl
Štěpán Škoda z Ohnišova, následován Danielem Vošvrdou
z Jílovic a Tomášem Filipim z Černíkovic. U dívek nejlepšího času dosáhla Klára Zářecká z Kvasin, následována týmovou parťačkou Denisou Kubcovou a bronz brala Zuzana
Řízková z Houdkovic.

Po vyhodnocení závodů přišli na řadu i vedoucí. Ti se
mohli zúčastnit workshopu českých a polských vedoucích
pro výměnu zkušeností, který vedl Petr Buchal z SDH Rokytnice a Jacek Pilny z OSP Międzylesie. Následným rozloučením s účastníky byl celý projekt Rokytnická šedesátka
ukončen.
Celý sportovní den měli účastníci projektu možnost navštívit stánek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, kde
si mohli vyzkoušet základy první pomoci. Během dopoledne byla přítomna i Horská služba Říčky.
pokračování na straně 12

dokončení ze strany 11
V nezávodním čase mohli závodníci a jejich vedoucí
navíc navštívit rokytnické muzeum Sýpka – Muzeum
Orlických hor či Muzeum železnice za zvýhodněnou cenu.
Partnerem celého projektu Rokytnická šedesátka
na polské straně byla Gmina Międzylesie a celkem se
ho zúčastnilo 338 účastníků. Do Rokytnice přijelo celkem 17 českých sborů dobrovolných hasičů – Bystré
v Orlických horách, Černíkovice, Houdkovice, Jílovice,
Křovice, Kunvald, Kvasiny, Libřice, Ohnišov, Olešnice
v Orlických horách, Peklo nad Zdobnicí, Říčky - Orlické
podhůří, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Třebešov, Vamberk, domácí Rokytnice v Orlických horách
a 4 polské sbory – Międzylesie, Wilkanów, Lewin Klodzki a Trzebieszowice.
Vítězové v každé kategorii, vzhledem k tomu, že
byli z rychnovského okresu, obdrželi od OSH pohár
přeborníka okresu. Soutěž
byla i kvalifikací na republikové mistrovství. Na něm
rychnovský okres budou
reprezentovat vždy dva
nejlépe umístění závodníci rychnovského okresu
v jednotlivých kategoriích.
A tak na nejvyšší soutěži

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Kromě domácího
SDH a rychnovského OSH se akce uskutečnila za podpory
Královéhradeckého kraje a Města Rokytnice v Orlických
horách.
Petr Buchal a Jakub Zimmer,
SDH Rokytnice v Orlických horách
Foto: Luděk Kánský, Jiří Koblása,
Pavel Kubinec, Lukáš Toncr a SDH Rokytnice.

PODĚKOVÁNÍ

Chceme touto cestou poděkovat každému zvlášť
a dohromady všem, kteří se kromě členů našeho sboru podíleli na přípravách a zajištění organizace projektu Rokytnická šedesátka.

Organizace takovéto významné akce nebyla jednoduchá,
chybičky se přihodily, nebylo vše úplně dokonalé, ale už
teď máme především kladné ohlasy a uznání nejen ze strany
OSH Rychnov nad Kněžnou., tak i od samotných účastníků
projektu, závodníků, trenérů, vedoucích MH, rozhodčích,
apod. Projektu se zúčastnilo celkem 338 účastníků, kteří
byli zapsáni do prezenčních listin. Mimo tyto účastníky samozřejmě navštívila akci i široká veřejnost.

ČR v Benešově budou vidět dresy SDH Kvasiny, Ohnišov, Jílovice, Olešnice v Orlických horách a Rokytnice
v Orlických horách.
Česko-polskému setkání v areálu základní školy předcházela několikaměsíční spolupráce s polskými sbory,
ke kterým jsme požární sport jezdili propagovat a mladí
hasiči z OSP Międzylesie a Wilkanówa přijeli dokonce
před závody nabrat zkušenosti k rokytnické zbrojnici,
kde se podvakrát uskutečnil česko-polský trénink.

Myšlenka celého projektu se nezrodila ze dne na den,
rodila se postupně a pomalu. Jiskrou k celé organizaci se
pak stala skutečnost, že v Kvasinách, kde se tyto závody každoročně organizují, dochází v letošním a příštím
roce ke stavebním úpravám na závodišti a v jeho okolí.
Organizátoři tak sháněli náhradu, kdy jim zpočátku bylo
doporučeno využít sportovní areál ZŠ Rokytnice v Orlických horách. Vzhledem ke komplikacím, které by byly
spojeny především díky vzdálenosti SDH Kvasiny a samotným místem dění, jsme byli osloveni s žádostí, zda
bychom tuto akci neuspořádali my jako sbor. Tato možnost
pak byla konzultována v rámci Výboru SDH Rokytnice
a v září 2021 bylo schváleno uspořádání takto významné
akce u nás a byl zároveň stanoven termín konání. Následně
začátkem roku 2022 bylo organizačně rozhodnuto projekt
rozšířit až za hranice našeho státu a udělat z něj soutěž
mezinárodní.

Poděkování tak patří rodinným příslušníkům našich hasičů, OSH Rychnov nad Kněžnou, M. Rückerovi a Z. Duškovi
za zapůjčení sportovního areálu se zázemím ZŠ Rokytnice,
Školní jídelně ZŠ Rokytnice, fotoreportérům Pavlovi Kubincovi, Lukáši Toncrovi a Luďkovi Kánskému za reportáž
ze země i ze vzduchu, Jirkovi Koblásovi z Horského kurýru,
Víťovi Kloučkovi z SDH Olešnice v Orlických horách, Aleši
Vladykovi z SDH Slatina nad Zdobnicí, rodičům našich nejmenších závodníků Jardovi Kuchtovi, Lence Kuchtové, Petře Klaclové, Petrovi Švachovi, SDH Kvasiny, Horské službě
Říčky v Orlických horách, Lucce Toncrové spolu s Českým
červeným křížem Ústí nad Orlicí, Infocentru Rokytnice,
Honzovi Sýkorovi, zvukařům Josefu Mertelíkovi a Jiřímu
Števkovi, Sýpce - Muzeu Orlických hor v Rokytnici, Muzeu
železnice v Rokytnici, společnosti FrostFood a v neposlední řadě starostovi města Petrovi Hudouskovi a burmistrzovi
gminy i města Miedzylesie Tomaszi Korczakovi.

Rokytnická šedesátka pohledem
redaktora Horského kurýra
V sobotu 14. 5. se naše město probudilo do krásného slunečného rána. Počasí bylo přímo ideální, aby ve sportovním
areálu za Základní školou mohla proběhnout soutěž mladých hasičů na 60 metrů s překážkami. Akce dostala název
Rokytnická šedesátka.
Sbor dobrovolných hasičů v Rokytnici v Orlických horách ji uspořádal ve spolupráci s okresní radou mládeže
OSH Rychnov nad Kněžnou. V Polsku byla partnerem soutěže Gmina Miedzylesie. Spolufinancování bylo zajištěno
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Ještě jednou díky všem výše jmenovaným a i těm, na které
jsme možná neúmyslně při psaní tohoto poděkování zapomněli, ale také se nějakým způsobem podíleli na akci a zaslouží poděkování.
Za organizační výbor závodu
Jakub Zimmer & Petr Buchal

Video z akce naleznete na youtube.com.
Do vyhledávače zadejte: Rokytnická šedesátka 14.5.2022. Autorem videa je Pavel Kubinec.
Akce se připravovala dlouho dopředu. Mladí hasiči absolvovali česko-polské tréninky, dospělí vyčistili proudem
vody běžeckou dráhu a připravili vše potřebné pro hladký
průběh soutěže. Děti byly rozděleny do tří kategorií, starší,
mladší a přípravka. Právě děti z této kategorie se ukázaly
jako velcí bojovníci. I když měly mnohdy velmi drobnou
postavu, snažily se ze všech sil vypořádat s nástrahami trati.
Dění na zemi dokumentovalo několik fotografů, z výšky
pořizoval krásné záběry dron. Kdo zrovna nesledoval dění
na závodní dráze, mohl si zajímavě popovídat s ochotnými
zdravotníky na stanovišti Českého červeného kříže. Na odpoledne byla připravena atraktivní komentovaná ukázka
společného zásahu českých a polských hasičů u dopravní
nehody a po soutěži beseda českých a polských vedoucích.
Vyhlášení výsledků udělalo radost příznivcům domácích
hned na začátku. V přípravce v kategorii dívek statečně
bojovala a právem zvítězila Terezie Štefková z domácího
týmu. Přípravku chlapců vyhrál Ondřej Moravec z Ohnišova, nejlepší z domácích závodníků byl Matěj Kuchta
na třetím místě. Z mladších chlapců byl nejlepší člen rodiny
Kuchtových, Jonáš Kuchta. Stejné příjmení měla i vítězka
mezi mladšími dívkami, byla to Bára Kuchtová. Na závěr
celého soutěžního programu byly vyhlášeny výsledky kategorie starších dívek, kde vyhrála Klára Zářecká z Kvasin
a kategorie starších chlapců, kde vyhrál Štěpán Škoda z Ohnišova.
JKO

VÝSLEDKOVÁ TABULKA ROKYTNICKÝCH DĚTÍ
Závodník
Matěj Kuchta
Antonín Vávra
Filip Toncr
Terezie Štefková
Antonie Švachová
Bára Kuchtová
Veronika Bečková
Amálie Švachová
Gabriela Pešková
Johana Michaličková
Nicol Kuhnová
Aneta Potužníková
Emma Kašková
Jonáš Kuchta
Josef Uhrin
Nikolas Hruška
Šimon Pavlík
Dino Beňadik
Nikolaj Trnčák
Tina Horáková
Daniela Syrová

Čas
00:33,2
00:33,2
00:44,8
00:34,9
01:32,2
00:16,9
00:17,4
00:23,2
00:24,3
00:26,1
00:29,3
00:34,2
NP
00:15,4
00:27,6
00:29,1
00:35,6
00:15,7
00:17,0
00:15,2
00:16,9

Umístění
3
4
7
1
11
1
2
5
9
11
17
24
37
1
21
23
33
5
11
6
17

Kategorie
Přípravka chlapci
Přípravka chlapci
Přípravka chlapci
Přípravka dívky
Přípravka dívky
Mladší dívky
Mladší dívky
Mladší dívky
Mladší dívky
Mladší dívky
Mladší dívky
Mladší dívky
Mladší dívky
Mladší chlapci
Mladší chlapci
Mladší chlapci
Mladší chlapci
Starší chlapci
Starší chlapci
Starší dívky
Starší dívky

Výroční zpráva 2021
Pečovatelská služba Rokytnice
v Orlických horách organizační složka
Město Rokytnice v Orlických horách

pracovní úvazek 1,00
pracovnice v sociálních službách – pečovatelka
pracovní úvazek 0,81
pracovnice v sociálních službách – pečovatelka
Schváleno Radou města Rokytnice v O. h. usnesením pracovní úvazek 0,5

č. RM/87/19/2022 ze dne 25. 4. 2022.
Slovo úvodem

Rok 2021 proběhl v podmínkách
nouzových opatřeních v souvislosti
s nákazou covid-19.
Bylo to o něco lehčí než v roce 2020,
věděli jsme, o co
jde.
V průběhu roku bylo postupně ukončeno 22 smluv
o poskytování služby z důvodů úmrtí, odchodu do pobytového zařízení nebo péče rodiny. Jak dalece to souviselo
s covidem, nedokážu posoudit, ale co mohu potvrdit, že
od roku 2007 je to nejvíc ukončených smluv za jeden rok.
Na druhé straně se uzavřelo 15 smluv o poskytování služby,
jedná se o mírný nadprůměr za poslední desetiletí.
Organizace prošla generační výměnou na pozicích
pracovnic v sociálních službách. Do starobního důchodu
odešly dvě dlouholeté pracovnice, které byly u zrodu existence a tradice pečovatelské služby v našem městě.
V souvislosti s poskytováním podpory mimo základní
pracovní dobu a o víkendech a svátcích byl navýšen 1 pracovní úvazek o 0,19 přepočteného úvazku.
I tento rok služba využívala pronájem automobilu zn.
Škoda Octavia v rámci projektu společnosti ŠKODA
AUTO, a.s., který podporuje dostupnost a mobilitu sociálních služeb v regionu závodu Kvasiny.
V době nouzového stavu, kdy mnoho firem, organizací,
i terénních sociálních služeb přistoupilo na práci z domu
nebo si „jely“ v nouzovém režimu, který minimalizoval
přímý styk s veřejností, naše organizace pracovala bez
omezení. Neomezila se nasmlouvaná podpora ani v případě výpadku pracovnic kvůli vlastní karanténě. Podržela nás
týmová kolegialita, zodpovědnost a podpora rodiny při uzavření základní a mateřské školy.
A to se cení nejvíc.
Mgr. Dagmar Lavrenčíková

Období květen – prosinec 2021
Pečovatelskou službu zajišťovaly 4 pracovnice v přepočteném
úvazku 3,5.
Ø Struktura personálního zajištění:
vedoucí PS, která vykonává úkony sociální pracovnice
pracovní úvazek 1,00
pracovnice v sociálních službách pečovatelka
pracovní úvazek 1,00
pracovnice v sociálních službách pečovatelka
pracovní úvazek 1,00
pracovnice v sociálních službách pečovatelka
pracovní úvazek 0,5
Ø Cílová skupina
Senioři*ky se sníženou soběstačností
osoby s chronickým onemocněním
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby se zdravotním postižením
Věková hranice: od 27 let výše
Ø Garantovaná časová dostupnost služby
Základní pracovní doba: pondělí – pátek 7,00 – 15,30 hod.
poskytování pečovatelských úkonů v domácnosti
středisko osobní hygieny
smluvně do 20,00 hod. v domácnosti v domluveném čase.
Vedoucí služby, která vykonává úkony sociální pracovnice
7,00 – 15,30 hod.
Víkend a svátek: smluvně 7,00 – 20,00 hod. v domácnosti v domluveném čase
Mimo základní pracovní dobu se služba poskytovala v případě
osamělé osoby nebo při výpadku rodiny.

Ø Plnění poslání a cíle služby v roce 2021
Statistika
l Služba se poskytla 44 osobám, z toho bylo 29 žen a 15 mužů
l 41 osob z Rokytnice v O.h.
l 2 osoby z Pěčína
l 1 osoba z Říček v O.h.
l Průměrný věk - 78 let
l Nejmladší osoba – žena 57 let.
l Nejstarší osoba - žena 98 let
l uzavřeno 15 smluv o poskytování pečovatelské služby:
- 16 x proběhlo jednání se zájemcem*kyní o službu v domácnosti na základě podané žádosti - z toho se uzavřelo 15
Ø Personální obsazení
smluv o poskytování služby, 1x se smluvní vztah neuzavřel
Období leden – duben 2021
z důvodu odmítnutí ze strany žádající osoby pro pominutí
Pečovatelskou službu zajišťovaly 4 pracovnice v přepočteném
potřebnosti podpory od pečovatelské služby
úvazku 3,31.
- 4 x telefonický projevený zájem o službu – ve všech případech nebyla podaná žádost o poskytování služby
Ø Struktura personálního zajištění:
l Poskytování služeb bylo ukončeno u 22 osob – 11 osob zevedoucí PS, která vykonává úkony sociální pracovnice
mřelo, 4 osoby odešly do pobytového zařízení a 8 osob ukonpracovní úvazek 1,00
čilo smluvní vztah na vlastní žádost z důvodu péče rodiny.
pracovnice v sociálních službách – pečovatelka

l Poskytování služby bez úhrady dle zákona o soc. službách
– 0 osoba
l Počet osob dle cílové skupiny:
Senioři*ky				
42 osob
Osoby s chronickým onemocněním
2 osoby
Osoby se zdravotním postižením
0 osob
Osoby s chronickým duševním onemocněním 0 osob
l Služba se poskytovala 354 dnů.
l Terénní forma služby byla poskytnuta 43 osobám.
l Ambulantní forma služby ve středisku osobní hygieny byla
poskytnuta 4 osobám.
l Měsíční průměrný počet aktivních osob (tj. odebraly úkony)
– 25 osob.
l Denní maximum aktivních osob (tj. odebraly úkony)
- 25 osob.
l Počet najetých km v přímé péči služebními vozidly - 8880 km,
měsíční průměr 740 km, denní průměr 35 km.
l Poskytnutí základního poradenství zdarma, dle zákona o sociálních službách - 11 osob
l Zajištění a dovoz obědů – 38 osob /3 808 obědů/ dodavatel
Školní jídelna Rokytnice v O. h. V době vánočních prázdnin
jsme zajistili obědy z Hotelu Rokytenka – 11 osob / 43 obědů
l V prádelně služby se vypralo a vyžehlilo 311 kg prádla. V domácnosti o tento úkon nebyl zájem.
Ø Stížnosti na službu, kontrola kvality poskytované služby
Ze strany uživatelů*ek a jejich rodin nebo zřizovatele nebyla
zaznamenána stížnost na kvalitu poskytované služby.
V průběhu roku jsme společně s jednotlivými uživateli*kami
přehodnocovali a plánovali službu na základě jejich aktuální nepříznivé sociální situace. Naše poskytovaná podpora reagovala
na skutečné potřeby. Probíhalo i pravidelné individuální setkávání vedoucí služby a klíčových pracovnic s jednotlivými uživateli*kami v domácnostech za účelem zrevidování nastavené
spolupráce. Jedná se o významný nástroj kontrolního systému
pro zjišťování kvality poskytované služby.
Ø Vzdělávání a odborná příprava a podpora
V souvislosti s nástupem nových pracovnic se plány osobního rozvoje zaměřily primárně na standardy kvality, individuální plánování a úlohu klíčové pracovnice, komunikaci s cílovou
skupinou. Jedna pracovnice absolvovala kvalifikační kurz pro
pracovníky*ce v sociálních službách. Splnila tím kvalifikační
požadavek dle zákona o sociálních službách. Proběhlo pravidelné školení řidičů*ek.
Sledovaným tématem byla novela zákona o sociálních službách
a lidskoprávní oblast ve vztahu k menšinám, respektive LGBTQ osobám. Přihlásili jsme se do pilotáže kritérií férové a inkluzivní sociální služby pro LGBTQ klientelu v rámci projektu
MPSV ČR „Rozvoj systému sociálních služeb“. Jsme v pracovní
skupině, která ověřuje/vytváří /zavádí do své praxe metodické/
informační či osvětové materiály pro sociální služby. Cílem pilotáže je tvorba certifikace k LGBT+ přátelské službě. Projekt trvá
od září 2021 a bude ukončen k 30.6.2022
Ø Hospodaření
Příjmy
l Příjmy celkem
1 836 456,58 Kč
l Příjmy pokryly 67% výdajů.
Přehled příjmů:
l Příjem za základní úkony
l Příjem za fakultativní úkony
l Příjem za obědy

218 599,00 Kč
4 820,00 Kč
288 369,00 Kč

l
l
l
l
l
l
l

Příjem okolní obce
Dotace MPSV sanace vícenákladů
Dotace MPSV mimořádné odměny
Dotace KHK z rozpočtu MPSV mzdy
Dotace z rozpočtu KHK mzdy
Dar Škoda Auto – podpora mobility
Náklady Covid – testy

Výdaje
l Provozní výdaje:

39 876,30 Kč
10 311,00 Kč
197 154,00 Kč
855 000,00 Kč
116 552,00 Kč
100 000,00 Kč
5 775,28 Kč
2 736 893,22 Kč

Přehled výdajů:
l Mzdy
l Sociální pojištění
l Zdravotní pojištění
l Ochranné oděvy
l Knihy-tisk
l DDHM
l Materiál
l Voda
l Elektrická energie
l Telefony-internet
l Školení, vzdělávání
l IT služby
l Obědy uživatelé
l Jiné služby
l Členské poplatky APSS ČR
l Náhrady mezd
l Penzijní připojištění
l PHM
l Auto – služby
l Auto – materiál
l Operativní leasing
l Dotace mzdy MPSV
l Dotace mzdy KHK
l Dotace mimořádné odměny včetně odvodů
l Dotace vícenáklady

424 890,00 Kč
346 650,00 Kč
125 796,00 Kč
18 276,73 Kč
230,00 Kč
27 868,00 Kč
14 586,55 Kč
5 700,27 Kč
51 509,61 Kč
13 376,65 Kč
11 156,00 Kč
10 619,50 Kč
288 369,00 Kč
10 425,32 Kč
1 990,00 Kč
15 601,00 Kč
18 500,00 Kč
35 709,09 Kč
27 486,26 Kč
9 610,00 Kč
99 526,24 Kč
855 000,00 Kč
116 552,00 Kč
197 154,00 Kč
10 311,00 Kč

Ø Poděkování za spolupráci při naplňování poslání služby
v roce 2021
Uživatelé a jejich rodiny,
Zřizovatel - Město Rokytnice v O. h.,
Zaměstnanci MěÚ Rokytnice v O. h.,
Školní jídelna Rokytnice v O.h.
Královéhradecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
ŠKODA AUTO, a.s.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Celé znění Výroční zprávy 2021:
http://ps.rokytnicevoh.cz

Služba
LGBTQ friendly

S TULÁKY NA VÝLETY

Okolím Náchoda
O víkendu 20. – 22. května 2022 vyrazila skupina dětí
z kroužků Ořešáci z hor a Toulky přírodou na výlet okolím Náchoda. Hned po příjezdu na nádraží se nám otevřel
krásný výhled na Náchodský zámek. Čekal nás první výstup
k turistické základně Modrá Střelka. Po ubytování v chatkách jsme se zašli podívat k zámecké oboře, kde děti zaujala
hlavně malá muflončata a daněk s parožím v lýčí, který se
nechal i krmit. Při sobotní túře Běloves – Březinka – Dobrošov jsme našlapali 13,5 km s převýšením 392 m. Odměnou za stoupání byly nádherné výhledy do okolí. Zdálo by
se, že na večerní program už nebudou síly, ale děti nabírají
energii velmi rychle. Táborák a noční hru si nikdo nenechal
ujít. V neděli ráno se balilo a uklízelo. Po desáté jsme stihli
návštěvu zámku, výhled z věže, oběd v restauraci Vatikán,
zmrzlinu a odjezd domů. My jsme si víkend užili! Mohli
jsme být, po covidové pauze, konečně spolu! A proč byste
měli vyjet do Náchoda i vy? Máme pro vás několik důvodů…
1) Je to za humny… vlak vás tam doveze za necelé tři hodiny, autem jste tam za hodinku.
2) V Lázních Běloves ochutnáte léčivé prameny a odpočinout si můžete na pohodlných dřevěných lehátkách. Děti
uvítají oblázkové brouzdaliště. V kavárně mají výbornou zmrzlinu. Z Náchoda sem vede kolem řeky Metuje
modrá a potom zelená turistická trasa.
3) Naučná stezka Opevnění Běloves je zajímavá snad pro
každého. Milovníky vojenské historie zaujme prohlídka
bunkru Březinka a Lom, ostatní si užijí přírodu a krásné
výhledy. Zastavit se můžete na nově otevřené Pevnosti
Dobrošov.
4) Občerstvení zakoupíte v restauraci Jiráskovy chaty
na Dobrošově. Pro turisty je lákavá vyhlídka z místní
rozhledny.
5) Zámek Náchod nabízí čtyři prohlídkové okruhy, krásnou
zahradu a kašnu na nádvoří, medvědy v zámeckém příkopu, oboru s muflony a daňky. Nenechte si ujít výhled
z věže. My měli sobotní vycházku jako na dlani.
Víkendové Toulky se uskutečnily za přispění Města Rokytnice v O. h. Děkujeme.
Pokud máte chuť a čas na toulky Náchodskem, mrkněte
na www.brezinka.cz, www.zamek-nachod.cz, www.lazne-beloves.cz, www.jiraskovachata.cz, www.pevnostdobrosov.cz.
Pohodové letní toulání přejí Ořešáci z hor.

Za Myslivecký spolek MSOH Rokytnice v O. h.
L. Hamáčková
Foto: Richard Zakopal

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Po dvouleté odmlce jsme mohli opět uspořádat Dětský
maškarní karneval. O program se ji tradičně postarala parta
učitelek a dětí s rokytnické školní družiny. Vděčné téma
Z pohádky do pohádky mělo u malých návštěvníků úspěch.
V sále kulturního domu se prohánělo na osmdesát dětí. Celé
odpoledne soutěžily, tančily, hrály hry a užívaly si svůj den.
za Městské informační a kulturní středisko ZS
Foto: JKO, OP, ZS

Ohlédnutí za bálem
Maškarní bál se opravdu vydařil! Alespoň dětmi se sál
jenom hemžil, přišlo jich krásných 80 a za doprovodu maminek a tatínků, babiček a dědečků a taky tetiček a strýčků
řádily a užívaly si to.

q Maškarní pro dospělé obohatilo vystoupení orientálních tanečnic Zahra dancegroup Praha – na fotografii
s pořadatelkami.

Byl pro ně připraven krásný program, samá legrace
a soutěžení, takže se jim ani nechtělo domů. Odnášely si
krásné ceny a výhry z tomboly, slušelo jim to v maskách
náramně a odměnou pořadatelům byly jejich rozzářené oči.
Večerní maškarní zábava pro dospělé byla, co do počtu
návštěvníků, chudší, ale program a soutěže byly připraveny také a věřím, že ti odvážlivci, kteří se dostavili, nelitovali a bavili se, užili si to a zasmáli se při rozdělování
tomboly.
A vy, kteří jste nepřišli, prohlédněte si alespoň fotky
a pousmějte se s námi nad nimi, protože ač již hodně dospělí, vybláznili jsme se a nasmáli a nebyl to ztracený čas.
Přestože jsme již dávno odložili dětské střevíčky, při
výrobě masek a vymýšlení jejich konečné podoby jsme se
do nich na chvíli vrátili.

A to, myslím, neškodí v žádné době. V každém z nás je
ještě pořád, kousek dětství. Tenhle bál byla možnost to dítě
zase najít. Děkuji za tu příležitost, jako muchomůrka jsem se
cítila báječně!
Text a foto OP

q Jezdci na jednokolkách sklidili při své show velký
aplaus.

q Skvělá světelná a hudební produkce s videoprojekcí
pana Josefa Mertelíka.

Manuál
turistických výletů
Euroregion
Glacensis, jehož je Rokytnice
členem,
zpracoval manuál turistických výletů po Dolnoslezském vojvodství pro
různé věkové a zájmové
skupiny.
Doporučené
cíle zahrnují také přehled
o cenách vstupného, otevírací době, možnostech
parkování, občerstvení aj. Elektronická verze manuálu je
dostupná na webových stránkách Euroregionu Glacensis.
Pečlivě sestavené harmonogramy výletů s přesným itinerářem a podrobným popisem jednotlivých zajímavostí budou
podkladem k uspořádání výletů pro Vás, Vaši rodinu, případně i větší organizované skupiny. Všechny nabízené turistické cíle přitom najdete jen kousek za hranicemi. Pojďte
společně poznávat zdejší přírodní krásy, zachovalé historické paláce, věhlasné lázně, tajemná důlní díla a monumentální vojenské památky nebo prozkoumejte ze sedla kola
rozsáhlou síť singletracků a rozhleden.
Manuál si můžete stáhnout na webových stránkách euro-glacensis.cz nebo prostřednictvím přiloženého QR KÓDU.

POVOLÁNÍ
POLICISTA:
Jedná se o povolání v jednom z bezpečnostních sborů – Policie České
republiky. Samotný výkon
policejní služby je vhodné
chápat jako celoživotní
poslání se všemi zákonnými a morálními pravidly.
Úkolem Policie České
republiky je chránit bezpečnost osob a majetku
a veřejný pořádek, prosazovat zákonnost, chránit
práva a svobody osob,
preventivně působit proti
trestné a jiné protiprávní
činnosti a potírat ji.
Policistou by se měl
stát takový občan, který
chce ve svém životě zastávat a prosazovat zákon,
přistupovat individuálně
a spravedlivě ke každému
občanovi.

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
1. Příbram
2. rudné doly
3. stříbra
4. olova
5. surovin

V Bartošovicích se to čarodějnicemi jen hemžilo
Zvyk pálení čarodějnic
v naší zemi má dlouholetou tradici. Předchůdce má
v keltském svátku ohňů
Beltinu. Další společnosti pálily čarodějnice jako
symbol zla a temnoty o Filipojakubské noci. Dnes jsou
to folklórní slavnosti k připomenutí dávných zvyků
a družnému setkávání sousedů i návštěvníků obce.
V sobotu třicátého dubna se na sabat do Bartošovic slétlo velké množství
čarodějnic, strig, bosorek
a jiných podobných postav.
Nechyběl ani ukázkový čaroděj. V čase, kdy se těmito bytostmi a návštěvníky
pozvolna zaplňoval prostor
před Kulturním domem Komunitním centrem místní hasiči postavili máj, aby

byla připravena k Prvnímu
Máji, lásky času. Májku staví tradičním způsobem hezky ručně, pomocí spojených
dlouhých dřev.
Poté byla zapálena čarodějnice, to byl prostor již
zaplněn velkým množstvím
lidí. Ti měli možnost opéci
si donesenou uzeninu, další
občerstvení poskytoval zmíněný Kulturní dům a po setmění a nástupu chladného
počasí se vnitřní prostory
zcela zaplnily a zábava vesele pokračovala až do...
Pořadatel:
Sbor dobrovolných
hasičů Bartošovice.
Petr Zámečník
Foto: P. Zámečník,
Hasiči Bartošovice

Fotbal v Rokytnici
Aktuální dění
V době vycházení tohoto čísla nám už fotbalové
soutěže budou končit a nás
bude čekat formování kategorií pro příští sezónu.
Souhrnně napříč všemi soutěžemi se úspěchy výsledkové i herní dařily na „střídačku“. Jednou se vyhrálo,
jindy zase prohrálo a občas
někdy ta remíza. V průběhu
jara bych vyzdvihl nasazení
dětí a mládeže, které nastoupilo v plné parádě po konci
chladných dnů. U starších
žáků milerád zdůrazním vydatnou spolupráci ze strany
TJ Baník Vamberk v podání
okresního trenéra Marcela
Olšavského. Též oceňuji i bojovnou a soudržnou
morálku našich hráčů nejen
na hřišti, ale i v situaci, kdy
se snažili pomoci vambereckému dorostu (zvláště v době vysoké absence
vlastních hráčů z důvodu
zranění). Věřím, že v obdobné spolupráci navážeme
i na příští sezónu. Nezáleží, zdali dva tři kluby mají
trénink či zápas, ale přesah
je dál (výjezdy na společné
tréninky mají svůj smysl) …

a to je dle mého velmi důležité pro rozvoj naší mládeže
i jejich spokojenosti.
Minule jsem slíbil trochu zpráv o našich hráčích
z Ukrajiny. Máme jich několik a jmenují se Maksim,
Evgen, Volodymyr a Tymur.
Tito čtyři hráči jsou zapálení, leč teprve začínají prvními fotbalovými krůčky. Člověk je potká na hřišti i mimo
tréninky. Jejich spokojené
výrazy říkají více, než bych
svým jazykovým umem
z nich zvládnul vydolovat.
I když fotbalová sezóna
pomalu končí, my ještě ne.
Už 17.6. pořádáme hudební zábavu Na hřišti. O týden později se chystáme
na po dvakráte odložený
turnaj Setkání Rokytnic. Zastavíme se až v prvních červencových dnech. V pátek
1.7. pokračujeme 2. Sportovním plesem a následující
den přivítáme naše sousedy
z Říček, Bartošovic a Kunvaldu již v tradičním Turnaji
obcí. Je tedy se na co těšit.
Pavel Koukol
předseda klubu

q Zleva stojí: Marcel Olšavský, Jakub Khol, Marek
Soběslav, Pavel Helásek, Tomasz Horský, Denisa
Hamerská, Vojtěch Bartoš, Václav Horský, Robin
Kaute, Jaroslav Unger; dolní řada zleva: Michal Mareš, Martin Kaute, Vojtěch Forche, Matěj Bartoš, Michaela Kopsová, Vojtěch Veverka, Václav M. Kušta
a brankář Daniel Čapek.

q Zleva stojí: Lukáš Grund, Miroslav Lenoci, Adéla
Ondošová, Maksim Kuleshov, Evgen Harastivsky,
Tobias Störmer, Johanka Michaličková, Tomáš Valenta a ležící Josef Lenoci.

q Zleva stojí: Tobias Walter, Lukáš Grund, Maksim
Kuleshov, Jan Veselý, Michal Mackowiak, Matyáš Nagy, Miloš Koukol, Josef Lenoci, Michal Joukl, Adam Šteiner, Volodymyr Heraimovych, Tymur
Hrich a ležící Kamila Jirátová a Tomáš Soběslav.

q Chuť vítězství a váhu zlatého poháru okusil hráč
1. FC Rokytnice Tomáš Soběslav, který si zahrál
s týmem okresních výběrů na turnaji ve Velichovkách. V krásném sportovním areálu se utkaly výběry
z okresu Rychnov, Hradec Králové, Náchod a Trutnov.					
ZS

VYDEJTE SE NA HŘEBENY
PĚTICESTÍ

q Úspěch jsme zaznamenali také u Marka Soběslava, odchovance 1. FC Rokytnice, který v současné
době hraje za dorost TJ Baník Vamberk (na fotografii
v pokleku druhý zleva). Přes okresní výběr postoupil do výběru Královéhradeckého kraje. Spolu s dalšími chlapci si zahráli semifinále krajských výběrů
Memoriálu Josefa Šurala v Holicích, kde skončili
na skvělém druhém místě. Do republikového finále se sice nekvalifikovali, ale i tak je velký úspěch
zahrát si fotbal po boku nejlepších osmnácti hráčů
Královéhradeckého kraje ve své kategorii. Markovi
gratulujeme!				
ZS

Spolek Pěticestí, který pečuje o kiosek na hřebeni, stále
pracuje na zvelebení občerstvovacího místa. Při jedné z brigád v květnu vylepšili muži ze spolku sezení pro turisty.
Použili k tomu historické saně (na fotografii).
Pěticestí, jak název napovídá, je křižovatkou pěti cest.
Nachází se v nadmořské výšce 1004 m a od horní stanice
lanovky na Zakletém sem vede žlutá turistická cesta (cca
2 km). Je oblíbeným místem pro zastavení a odpočinek pro
turisty, cyklisty, běžkaře i rodiny s dětmi. Kiosek s občerstvením je otevřený každou sobotu a neděli.
ZS
Foto: Jaroslav Kuchta, člen spolku Pěticestí

Přípravka Viking Union Rokytnice
Naše přípravka zakončila sezonu 2021-22 na turnaji v Sopotnici. Celou sezonu 2x týdně trénovala a odehrála celkem
20 venkovních turnajů po celém okrese Rychnov nad Kněžnou. V zimním období sehrála 4 halové turnaje v rámci zimní halové ligy a 2 samostatné halové turnaje.
Za odvedenou práci děkuji trenérům Petrovi Jirátovi
a Miloši Koukolovi. Velký dík patří také všem rodičům,
bez kterých bychom to určitě nezvládli.
Jaroslav Unger

q Na společné fotografii z turnaje v Českém Meziříčí je
vpředu zleva Josef Lenoci a Adéla Ondošová. Vzadu
zleva stojí Miloš Koukol, Kamila Jirátová, Miroslav
Lenoci, Michal Mackowiak, Johny Nguyen, Volodymyr Heraimovych, Evgen Harastivsky, Jan Veselý,
Maksim Kuleshov a Lukáš Grund

KAČENČIN ŠENK

Samoobslužný lesní bar pojmenovaný Kačenčin šenk je
po zimě opět v provozu. Najdeme ho na Čertovodolském
potoce kousek pod rozcestníkem turistických cest Pod Homolí. Ve zmíněném potoce se chladí basičky s pivem, limonádou a kávou. A jak takový samoobslužný bar funguje? Je
založen na poctivosti návštěvníků. Z bedýnky si vezmete
nápoj a do kasičky z kmene vhodíte potřebný obnos peněz
nebo prostřednictvím QR kódu zaplatíte elektronicky. Můžete si zde posedět a odpočinout při svém putování po horách. Pro děti je zde k dispozici houpačka. O šenk se stará
Správa Kolowratských lesů. 			
ZS

PROGRAM od 13.00 hodin:
 Svěcení hasičského praporu
v kostele Sv. Jana Křtitele
 Posezení se skupinou K-Band
v sále za obecním úřadem






Divadélko pro děti
Kouzelník Tommy
Skupina K-Band
Večerní zábava

 Občerstvení zajištěno
Pro děti bude na hřišti
před úřadem SKÁKACÍ HRAD.
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