Anenská pouť v Rokytnici
Kolikátá bude?

(váš tip si prověřte na str. 9)

Křížovka je z publikace rokytnické výtvarnice Ivy Novákové: Poznej naše město Rokytnici v O.h.
Publikaci plnou zábavného luštění je možné koupit v informačním centru.

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 Rokytnice v Orlických
horách konaného dne 27.05.2019 – zkrácený výpis
l Žádost o povolení opravy příjezdové komunikace
- Nebeská Rybná
Byla podána žádost o povolení započetí s opravou cesty
na pozemcích p.č. 5587, 5567 a 5568 v k.ú. Nebeská Rybná, které jsou v majetku města Rokytnice v O.h. Na opravě
cesty je žadatel ochoten se podílet jak finančně, tak organizačně. Zároveň by považoval za vhodné, kdyby se dále
na opravě podíleli majitel cesty - město Rokytnice v O.h.
a další její uživatelé, tedy Lesy ČR a společnost Orlicko
a.s., ať už finančně nebo poskytnutím materiálu nebo strojů.
Rada města Rokytnice v O.h. souhlasí s opravou cesty s tím, že finanční podíl města bude v max. výši činit
20.000 Kč.
l Smlouva o poskytnutí dotace - fotbalové kabiny
Radě města byla ke schválení předložena smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 19POVU1-0091. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu
s názvem „Fotbalové kabiny“.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace.
l Parkoviště - sídliště U Nádraží
Pan starosta sdělil radním informaci o možnosti navýšení počtu parkovacích míst v sídlišti U Nádraží v rámci prací, které
v místě již dnes probíhají. V současné době je možné zprovoznit
dočasnou plochu na parkování se stabilizovaným podložím, dle
projektové dokumentace, v podobě štěrkového parkoviště s kapacitou cca 28 parkovacích míst. Celkové náklady na stavbu by
podle vypracovaného rozpočtu činily 387.602 Kč vč. DPH.
Rada města Rokytnice v O.h. souhlasí s cenou prací nutných
k vybudování štěrkové plochy určené k parkování v sídlišti
U Nádraží.
Rada města Rokytnice v O.h. horách ukládá starostovi objednat stavební práce u dodavatele prací rekonstrukce křižovatky.

nou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje vypsání výběrového
řízení na akci: „Zásobování bytových domů“.
l Prodej pozemků na Panském Poli
Pan starosta seznámil radní s tím, že společnost Hradecká zemědělská s.r.o. nabízí k prodeji prostřednictvím realitní společnosti pozemky v blízkosti parkoviště na Panském Poli. Pozemky
p.č. 245/5 a 683/5 v k.ú. Panské Pole těsně přiléhají k pozemkům ve vlastnictví města, na kterých se parkoviště nachází.
Rada města Rokytnice v O.h. ukládá starostovi města jednat s vlastníkem o možnosti podmínek odprodeje pozemků
p.č. 245/5 a 683/5 v k.ú. Panské Pole.
l Vývoj stavby parkoviště na Panském Poli
Pan starosta podal radním informaci o současném vývoji stavby parkoviště na Panském Poli, kdy bude dodavateli stavby
nutné uhradit náklady na zřízení provizorního parkoviště
na pozemku p.č. 393/3, které nejsou kryty dotací na projekt.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci
o vývoji stavby na Panském Poli.
Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá starostovi
prověřit a zajistit možnosti získání prostředků na dofinancování vícenákladů spojených s vybudováním provizorního parkoviště pro turisty v době stavby jednáním o podpoře z rozpočtu
Královéhradeckého kraje a průběžně informovat radu města.
l Finanční podpora Linky bezpečí
Linka bezpečí z.s. požádala na základě předchozí spolupráce
o finanční podporu ve výši 10.000 Kč.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření se společností Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, darovací
smlouvu na poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč.
Informace z jednání Rady města Rokytnice v O.h.
ze dne 10.06.2019 – zkrácený výpis
l Výběrové řízení - dodávky tepla do zdravotního střediska
Radě města byly k projednání předloženy materiály k výběrovému řízení na akci: „Dodávky tepla pro objekt Zdravotního
střediska v Rokytnici v O.h.“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje vypsání výběrového
řízení.

l Žádost o dotaci z rozpočtu města
Společnost OUTDOOR SPORT TEAM, z.s. požádala o poskytnutí jednorázové dotace na podporu sportu. Požadovaná
výše dotace činí 20.000 Kč, dotace bude využita na konání
akce „Orlický bloudil 2019“ dne 31.08.2019.
l Výběrové řízení - Zásobování pitnou vodou k.ú. Horní Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí dotace
na podporu sportu na jednorázovou akci ve výši 20.000 Kč pro
Rokytnice
OUTDOOR
SPORT TEAM, z.s. a uzavřít s uvedeným příjemRadě města byly k projednání předloženy materiály k výběrocem
dotace
veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční
vému řízení na akci: „Zásobování bytových domů
dotace
na
podporu
sportu.
č.p. 368, 369, 370 pitnou vodou, k.ú. Horní Rokytnice“. Jedná
se o veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie, zadáva-

l Smlouva o dílo - dozor při provádění likvidace invazních
rostlin
Radě města byl předložen návrh smlouvy o dílo na provádění
dozoru při likvidaci invazních druhů rostlin se zhotovitelem
Milošem Vaškem. Radě byl předložen i návrh kalkulace nákladů, které budou činit za roky 2019, 2020 a 2021 celkem
62.400 Kč bez DPH.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se zhotovitelem Milošem Vaškem, 517 30 Skuhrov nad
Bělou, Debřece 204.

l Žádost o souhlas s pořádáním pěšího dálkového pochodu
KČT, odbor LOKO Teplice požádal město o souhlas s pořádáním pěšího dálkového pochodu. Trasa pochodu pod názvem
„Týnišťské šlápoty“ povede také po území lesů v majetku města Rokytnice v O.h. Předpokládaný počet účastníků je v rozmezí 150 - 250. Účastníci se budou po trase pohybovat jednotlivě nebo v menších skupinkách a budou poučeni o šetrném
chování k přírodě, nebudou nikde nocovat, ani tábořit.
Rada města Rokytnice v O.h. souhlasí jako vlastník lesa s pořádáním pěšího dálkového pochodu s trasou vedoucí po lesních
pozemcích ve vlastnictví města Rokytnice v O.h.

l Darovací smlouva - Potravinová sbírka
Radě města byla k projednání předložena Smlouva darovací
týkající se poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč Potravinové bance
Informace z jednání Zastupitelstva města Rokytnice v O.h.
Hradec Králové, z.s. na pokrytí provozu této organizace.
ze dne 10.06.2019 – zkrácený výpis
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření Smlouvy
darovací s Potravinovou bankou Hradec Králové, z.s., 500 03
Hradec Králové, Na Kropáčce 30/3 o poskytnutí daru ve výši l Výsledek hospodaření města za rok 2018
ZM/6/7/2019
4.000 Kč.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje účetní závěrku za rok 2018, výsledek hospodaření z hlavní činnosti roku
l Poptávkové řízení - výměna oken č.p. 72
V rámci poptávkového řízení na akci „Výměna oken na by- 2018 ve výši 1.790.592,31 Kč, z hospodářské činnosti roku 2018
tovém domě č p. 72 na náměstí T.G.M. v Rokytnici v O.h. ve výši -197.582,28 Kč, celkem 1.593.010,03 Kč a jeho převod
- 2. etapa“ podali cenovou nabídku dva dodavatelé. Výhodnější na účet 432 – nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let.
nabídku podala společnost OPENBLU s.r.o., Nad Farou 628,
l Závěrečný účet 2018
517 01 Solnice s nabídkovou cenou 185.763 Kč bez DPH.
Rada města Rokytnice v O.h. souhlasí výsledkem poptávko- ZM/6/8/2019 Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje
vého řízení, kdy se vítězem stala společnost OPENBLU s.r.o. závěrečný účet města spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním hospoa schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
dařením města za rok 2018 bez výhrad.
l Smlouva o poskytnutí dotace - parní lokomotiva
Radě města byla k projednání předložena smlouva o poskytnutí l Zpráva o hospodaření města k 30.04.2019
dotace ve výši 350.000 Kč z dotačního fondu Královéhradecké- ZM/6/9/2019
ho kraje č. 19RGI02-0090. Dotace je poskytována na realizaci Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci o hospodaření města k 30.04.2019.
projektu s názvem „Parní lokomotiva pro Rokytnici v O.h.“
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření smlouvy
l Fond rozvoje bydlení
o poskytnutí dotace.
ZM/6/10/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí inforl Přerušení činnosti školní družiny
Radní Zdeněk Dušek seznámil radu s tím, že v době hlavních maci o vyhlášení výběrového řízení o možnosti čerpání účelových
prázdnin ve dnech 22.07.2019 – 16.08.2019 bude z organizač- prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Města Rokytnice
v O.h. na rok 2019 s tím, že MěÚ neobdržel žádnou žádost o poních důvodů přerušena činnost školní družiny při naší ZŠ.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci skytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení v souladu s platnou
o přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin směrnicí.
od 22.04.2019 do 16.08.2019.
l Cena města
ZM/6/11b/2019
l Výpůjčka zámeckého parku
Clan Orlických horalů požádal o vypůjčení zámeckého parku Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje udělit Theoza účelem pořádání Horalských her dne 27.07.2019. Záměr vý- doru Klekarovi a Radimu Tomanovi mimořádnou Cenu města
půjčky nemovitosti byl zveřejněn od 22.05.2019 do 07.06.2019. Rokytnice v O.h. v roce 2019 za záchranu života.
Radě města byla k projednání předložena smlouva o výpůjčce ZM/6/11c/2019
nemovitosti.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření smlouvy l Dotace na podporu sportu 2019
o výpůjčce nemovitosti - pozemku p.č. 4/1 v obci a k.ú. Rokyt- ZM/6/12a/2019
nice v O.h. s Clanem Orlických horalů z.s. podle přílohy zápisu. Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí dotace na podporu sportu:
1. ve výši: 60.000 Kč – SK Wiyrhanea z.s.,
l Cenová nabídka - šatny na fotbalovém hřišti
Pan místostarosta radě představil podmínky a okolnosti, 2. ve výši: 135.000 Kč – 1. FC Rokytnice v O.h. z.s.,
za kterých lze realizovat výstavbu kabin v areálu fotbalového 3. ve výši: 90.000 Kč – Školní sportovní klub AŠSK ČR při ZŠ
Rokytnice v O.h.,
stadionu.
Rada města Rokytnice v O.h. ukládá tajemnici MěÚ při- 4. ve výši: 50.000 Kč – Viking Union Rokytnice v O.h., z.s.,
pravit koncept výzvy k podání nabídek na realizaci výstavby 5. ve výši: 150.000 Kč – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Rokytnice v Orlických horách,
kabin v areálu fotbalového hřiště.

Ze Zastupitelstva města

6. ve výši: 15.000 Kč – Myslivecký spolek Orlické hory,
7. ve výši: 20.000 Kč – TENNIS CLUB Rokytnice v O.h.,
8. ve výši: 6.000 Kč – Český rybářský svaz, z.s. místní organizace
Rokytnice v O.h.,
9. ve výši: 25.000 Kč – FG Nebeská Rybná,
10. ve výši: 25.000 Kč – Golfový klub Symbióza Nebeská Rybná z.s.,
11. ve výši 4.000 Kč - TJ Sokol Rokytnice v O.h., z.s.,

l Nabídka bezúplatného převodu kaple
ZM/6/18/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. souhlasí s bezúplatným
převodem pozemku p.č. 144 včetně stavby bez č.p./č.e. (kaple
sv. Anny) v katastrálním území Vrchní Orlice, obec Bartošovice
v O.h. z majetku České republiky do vlastnictví města Rokytnice
v O.h.

l Program regenerace památkové zóny
ZM/6/13/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje
1. podíl města na akci obnovy „Zámek – Repase a nátěr historických oken – III. etapa“ ve výši 12.500 Kč v rámci poskytnuté dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ
na rok 2019.
2. podíl města na akci obnovy „Ochranný nátěr plechové střešní
krytiny zámecké budovy – III. etapa“ ve výši 13.500 Kč v rámci
poskytnuté dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019.
3. podíl města na akci obnovy „Obnova části ohradní zdi areálu zámku v Rokytnici v Orlických horách – I. etapa“ ve výši
35.500 Kč v rámci poskytnuté dotace Ministerstva kultury ČR
z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019.
4. podíl města na akci obnovy „Obnova historických vitrážových oken pro zámecký kostel Nejsvětější Trojice,
III. etapa“ ve výši 70.000 Kč v rámci poskytnuté dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019.
5. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
na obnovu nemovité kulturní památky s Římskokatolickou farností Rokytnice v O.h., náměstí Jindřicha Šimka čp. 2, 517 61 Rokytnice v O. h. a s panem Ing. Oldřichem Peškem, T. G. Masaryka
čp. 1, 517 61 Rokytnice v O.h.,

l Bezúplatný převod pozemku
ZM/6/19a/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. souhlasí s bezúplatným
převodem pozemku p. č. 817/5 v obci a k.ú. Rokytnice v O.h.
z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu
do majetku města Rokytnice v O.h.

l Žádosti o dotaci z rozpočtu města – obnova památek
ZM/6/14a/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí
dotace Ing. Oldřichu Peškovi na spolufinancování akce obnovy
„Obnova části ohradní zdi areálu zámku v Rokytnici v O.h. - I.
etapa“ ve výši 52.736 Kč.
ZM/6/14b/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Rokytnice v O.h. na spolufinancování akce obnovy „Obnova vitrážových oken pro zámecký kostel
Nejsvětější Trojice III. etapa“ ve výši 270.934 Kč.
l Návrhy na pořízení změny ÚP
ZM/6/15a/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje zahrnout
k prověření v rámci Změny č. 1 územního plánu města Rokytnice
v O.h. návrh pana *** - pozemky p.č. 8 a 5525 v k.ú. Nebeská
Rybná. Žadatel navrhuje provést změnu využití ploch na zastavenou a zastavitelnou plochu.
ZM/6/15b/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. neschvaluje zahrnout
k prověření v rámci Změny č. 1 územního plánu města Rokytnice
v O.h. návrh *** - pozemek p.č. 1138/3 v obci a k.ú. Rokytnice
v O.h.
l Žádost o koupi pozemku p.č. 730/7 v k.ú. Rokytnice v O.h.
ZM/6/17/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č. 730/7 v obci a k.ú. Rokytnice v O.h. předem
známému zájemci.

Změny v provozu ordinace
praktického lékaře v Rokytnici
ČERVENEC 2019
1. 7. - 8. 7. 2019 (Po-Po) - zavřeno - dovolená
Z důvodu nepředpokládaných změn na straně zastupujícího lékaře
dojde v době od 1.7. až 4.7. a 8.7. k úpravě zástupu. Sledujte, prosím,
vývěsky a webové stránky, kde budou aktuální informace zveřejněny.

9. 7. - 12. 7. 2019 (Út-Pá) - otevřeno - zástup
v ordinaci v Rokytnici v O.h. MUDr. Pěničková

SRPEN 2019

Bez předpokládaného uzavření ordinace (případné neplánované,
nutné změny provozu sledujte na vývěskách či na webových stránkách).

www.rokmed.cz

Vítání občánků Rokytnice v O.h.

VÝSTAVA
JSEM PĚSTOUN

Na Městském úřadě v Rokytnici v O.h. přivítali nové občánky města - zleva: Anna Rykrová,
Město
Rychnov
nad
Ella Barancová, Amálie Burešová, Nicolas Zimmer, Lukáš Malina.
Kněžnou, Odbor sociálních
Přejeme dětem i jejich rodinám hodně zdraví a šťastný život v Rokytnici.
věcí, oddělení sociálně právní
Foto: Lukáš Toncr ochrany dětí, ve spolupráci
Rokytnice
s
Městem
v Orlických horách, Vás
zve na výstavu pod názvem
„Jsem pěstoun“. Cílem této
výstavy je zvýšení povědomí
veřejnosti
o
náhradní
rodinné péči. Chceme, aby
se
lidé
prostřednictvím
vystavovaných
portrétů
skutečných pěstounů blíže
seznámili s tím, co to znamená
být
náhradním
rodičem
a dávat dětem to, co je pro
každého z nás nejdůležitější
– domov. Současně je výstava
zaměřena na práva dětí,
které žijí v pěstounské péči.
K dispozici budou rovněž
letáky s bližšími informacemi.
Výstava bude probíhat
v
Muzea
prostorách
Orlických hor – Sýpka,
v Rokytnici v O.h., v termínu
od 3.7. 2019 do 28.8.2019.

VŠIMLI
JSME SI...

VÍTEJTE
NA
PALUBĚ!
Na letní zahrádce místní
restaurace zakotvila mezi
stávajícími herními prvky
výletní loď Rokytenka. Pan
David Kadlec ji s pomocí
svých přátel postavil během tří
měsíců. Už jste někdy přímo
z paluby sledovali přijíždějící
vlak? Je to fakt zážitek.
Text a foto: LG

Srdečně zveme
širokou veřejnost.
Za Městský úřad Rychnov n.K.,
pracovnice pro náhradní
rodinnou péči
Obec Říčky v O.h. a Římskokatolická
farnost Vás srdečně zvou na

BENEFIČNÍ KONCERT
v sobotu 20.7.2019 v 17.00 h.
v kostele Nejsvětější Trojice
v Říčkách

Vystoupí Klavírní trio českých
filharmoniků AMALIA:
Lucie Brotbek Prochásková –
flétna
Jakub Dvořák – violoncello
Václav Mácha – klavír
host: Olga Šroubková – housle
PROGRAM:W. A. Mozart / J. N.
Hummel, J. S. Bach, F. Doppler,
C. M. von Weber / W. Popp,
G. Ph. Telemann, L. Sluka
Vstupné dobrovolné. Výtěžek
z koncertu bude věnován
na obnovu kostela v Říčkách.

Orchideje v Orlických
horách a podhůří

Knihovna
v Rokytnici v O. h.

V červnu vyšla nová regionální kniha Orchideje Orlických
hor a podhůří. Autorem je botanik Mgr. Michal Gerža
žijící v Sedloňově v Orlických horách a zabývající se
ve svém volném čase
vědecko-výzkumnou činností
zaměřenou na botanický
výzkum hlavně Východních
Čech. Své články publikuje
v různých přírodovědných
časopisech. V knize autor
popisuje 38 druhů orchidejí,
které se v Orlických horách
vyskytovaly
nebo
ještě
vyskytují. Autory velkého
množství fotografií jsou Josef
Kučera a Jan Friede. Kniha
je k dostání v informačním
středisku
v
Rokytnici.
ZS

/otevřeno každé úterý
a čtvrtek od 13 do 18 hodin/

AKCE V ZÁŘÍ
Městské informační a kulturní středisko
v Rokytnici v Orlických horách
pro Vás připravuje na září 2019:
Divadelní představení

HRÁTKY S ČERTEM

13. září od 19 hodin v kulturním domě Klub
v podání Divadelního spolku TYL
Rychnov nad Kněžnou
Svatováclavský koncert

SBOR Z HOR

28. září od 15 hodin v zámeckém kostele
Nejsvětější Trojice

Novinky na tento měsíc:

Pro děti a mládež:

Alenka v říši divů a Červená Karkulka – první čtení s obrázky
Joska jede na jih – obrázková kniha pro nejmenší
Banán – velká písmenka a dobrodružná cesta Bruna Banána
Ve službách krále – dobrodružná historie
Škvíry – Míková, M. – dobrodružný příběh pro děti
Frankenstein – světová četba pro školáky
Šampionka – Bryantová, B. – pro dívky

Beletrie pro dospělé:

Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka - Boček, E.
Pod Převrátí – Malátek, F. - vesnický román z Východních Čech
Dům u hřbitova – Sheridan, J. – napínavý příběh ze staré
Anglie
Stařec na čekané – Hoznauer, M. – kniha pro mladé i staré
Pomsta Nibelungů – Hohlbein, W. – fantasy román
Podivné historky ze života – Goldflam, A.
Láska k Benátkám – Král, P. – nejen o cestování…
Pozemšťané a mimozemšťané – od 8 autorů sci–fi
Chlapec, který přežil pochod smrti - Taussig P.

Naučná literatura:

Předkrmy, chuťovky a malá pohoštění – krásná kniha receptů
Co si Pavel Trávníček nevymyslel
Úředně zapomenutá válka – o francouzské válce
Edvard Beneš – Zasvětil jsem život míru

Recenze na knihu:

Chlapec, který přežil pochod smrti – Taussig, P.
Informace o knize:
Kniha vyšla v roce 2018 u nakladatelství Cosmopolis a žánrově kniha spadá pod literaturu faktu, biografii a memoáry.
Kniha má 208 stran.
O autorovi: Spisovatel, publicista a výtvarník. V roce 1944
byl spolu s rodiči odvezen do koncentračního tábora Auschwitz, poté přežil pochod smrti a tábory Mauthausen, Melk a Gunskirchen.
Pracoval jako knihovník, vedoucí propagačního oddělení
Slovenského vydavatelství a redaktor časopisu Roháč.
Proslavil se zejména svými satirickými kolážemi, které on
sám nazývá „bublináže“. Na Mezinárodním festivale humoru
Kremnické gagy 2012 získal cenu za celoživotní dílo.
Jako spisovatel debutoval knihou povídek Jedinečná svatá
(1985), „nereálnými příběhy z reálného socialismu“. Podle titulní povídky vznikl i televizní film.
Anotace: V roce 1981 sepsal Pavel Taussig pro svého staršího syna k jeho jedenáctým narozeninám svůj životopis. To
proto, že i jemu bylo jedenáct, když se ocitl v Osvětimi. Poté
přežil ještě tábory Mauthausen, Melk a Gunskirchen a pochod
smrti. Při popisování zážitků použil jen své vlastní zápisky.
Psal si deník a zážitky od zatčení přes koncentráky do osvobození tak, jak je měl v čerstvé paměti. S nikým se přitom
o nich nebavil, psaním si krátil dlouhou chvíli v nemocnicích
v Rakousku, kdy byl ještě přesvědčený, že ani jeden z rodičů
válku nepřežil.

Úryvek z knihy:
„Probudil jsem se, protože mi
někdo šlápl na hlavu. Za chvíli
bylo slyšet blokového: „Alles
raus!“ (Všichni ven!). Zdůrazňoval to pendrekem. Cítilo se
to dost. Byli jsme v košilích
a botách, do kterých lezl sníh.
Byla ještě tma, asi tak šest. Slyšeli jsme rozkazy. Pokud někdo
neposlechl, vzal si ho blokový
na starost. Zkopal ho tak, že
za chvíli vypustil duši. Potom
se šel blokový nasnídat a ještě
si lehnout. My jsme zatím mrzli
venku.“
Konec knihy mě zasáhl a nečekala jsem ho. Celkově knihu
hodnotím jako odpočinkovou,
i přes nelehké téma, kterým se
příběh zabývá. Jsem toho názoru, že se z tématu dalo vytěžit
ještě trochu více, ale i přes to
si myslím, že čtenářům, kteří
historické romány čtou, se bude
kniha velmi líbit.
Můj názor:
Každá kniha, která v sobě
nese příběh z období druhé světové války, ve mně budí respekt
a zároveň strach z této doby
a také tak k těmto knihám přistupuji.
Na knihu, která je psaná rukou jedenáctiletého chlapce,
jsem se velmi těšila. Čekala
jsem, že to bude zase něco jiného a že mi kniha přinese odlišný pohled očima mladého,
zhýčkaného chlapce, který si
prošel peklem. Ale má očekávání byla zřejmě moc vysoká,
protože po dočtení jsem z knihy byla zklamaná.
Pan Taussig věnuje prostor
své rodině (čím se živili jeho
rodiče, například) a ke konci
knihy se naopak autor věnuje
tomu, co všechno jedl v nemocnici, ale to, co jsem od knihy
očekávala – popis života v koncentračních táborech očima
mladého chlapce – toho jsem se
příliš nedočkala.
Knihu bych doporučila čtenářům, kteří přemýšlí nad tím,
že by se do čtení válečné literatury pustili, ale ještě nemají
nic načteného. Tohle je přesně
typ knihy, který vás „zasvětí“
do válečné literatury.
TR

Erby a znaky měst a šlechtických rodů
51. díl
V městském znaku je výtvarně zpracována skutečnost podle historické... (PRVNÍ TAJENKA) městečka... (DRUHÁ TAJENKA) z roku 1600. Znakem se stal v modrém štítě stříbrný
ohlížející se... (TŘETÍ TAJENKA) se zlatou zbrojí, který pravou přední nohou přidržuje zlatý
kříž se stříbrnou dvojcípou korouhví. V tomto městě se také narodil... (ČTVRTÁ TAJENKA),
jeden ze sedmi výsadkářů, kteří zahynuli v kryptě kostela sv. Cyrila a ... (PÁTÁ TAJENKA)
po atentátu na Heydricha.

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA
VODOROVNĚ: A. Představený kláštera, rusky „stůl“. – B. Zpěvohra, postava z Prodané nevěsty. – C. Roční kůň, žirafovitý sudokopytník. – D. Město ve Francii, výrobek uhlovodík. – E. Mistr
meče, TŘETÍ TAJENKA, značka rakouských motocyklů. – F. Kmen v Čadu, bývalé televizní sázení, česká řeka. – G. Slovenské město, SPZ Nového Jičína, sázenka. – H. Obtížný hmyz, Thajský
mys, řeka v Bolívii. – I. Slovensky „hodně“, prací přípravek, město v Rumunsku. – J. Slovenské
město, SPZ Bratislava – venkov, dosti. – K. Úplný, rodinné sídlo Schwarzenbergů, krajový oděv.
– L. Značka našich elektrospotřebičů, sázkařská hra, klekání. – M. Bůžek lásky, ten i onen, závodní loď. – N. Střešní lepenka, spojovací součástka, čajová růže.
SVISLE: 1. Italsky „hodina“, DRUHÁ TAJENKA. – 2. Divadelní závěs, čára ohraničující
výškový průběh a zakřivení silnice. – 3. PRVNÍ TAJENKA, plát na kamnech, dezodorační přípravek. – 4. Zásah otěžemi, reprezentant v házené (Michal), uvedení míče do hry v kopané.
– 5. Rytmický celek, smalt, značka francouzské hořčice. – 6. Architektonický prvek, slonovina,
osobní zájmeno. – 7. Dout, ČTVRTÁ TAJENKA. – 8. Aneb, složnokvětá rostlina, chem. značka
astatu. – 9. Druh horniny, jméno moderátorky Janečkové, hučení. – 10. Jednotlivý filmový záběr,
podnebí, příležitostná koupě. – 11. Výrobek z proutí, slovensky „keř“, divadelní žánr. – 12. Spojovat lepidlem, patřící beranovi. – 13. Značka kancelářských potřeb, PÁTÁ TAJENKA.
NÁPOVĚDA: A – STOL, D – ANET, F – UNIA, H – TAO, J – BHM, 3 – ALAMI, 10 – TAKE.
Vladimír Čihák
Znění tajenek na str. 23

Obnova dělostřeleckého
srubu na Haničce pokračuje
Již od loňského podzimu
běží naplno obnova interiéru
bývalého
dělostřeleckého
srubu R-S-79 tvrze Hanička.
Srub byl výrazně zasažen
adaptací v 70. a 80. letech
minulého století, kdy mělo
být podzemí přebudováno
na válečné pracoviště resortu
tehdejšího
Federálního
ministerstva vnitra ČSSR.
Tento megalomanský projekt
překazily až listopadové
události roku 1989. V roce
1994 byl objekt resortem Ministerstva vnitra opuštěn a od roku
1995 je Hanička opět provozována pro veřejnost. V roce 2007
byla prohlášena kulturní památkou. Město jako vlastník bývalé
tvrze a muzejní expozice postupně obnovuje vybrané části
interiéru a exteriéru tvrze do původního stavu. Jeden z doposud
největších počinů je bezesporu realizace projektu Tajemství
vojenského podzemí, který je pod registračním číslem CZ.11.2.
45/0.0/0.0/16_025/0001253 společným projektem šesti partnerů
z ČR a Polska, spolufinancovaným z prostředků Evropské unie,
konkrétně Operačního programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko.
Projekt počítá v případě Rokytnice s obnovou interiéru
dělostřeleckého srubu ke stavu roku 1938. Práce dodává
na základě výsledků výběrového řízení firma ELKONA CZ
s.r.o. Po realizaci projektu se tak bude jednat o nejzachovalejší
objekt tohoto typu na území bývalého Československa, který
je přístupný veřejnosti. Mezi investičně a logisticky náročnou
akci patří bezesporu obnova více než 5 tun vážící střílny pro
pevnostní houfnici ráže 100 mm, kterou vyráběly Škodovy
závody v Plzni. Dvě originální střílny se podařilo zachovat
do dnešních dnů, třetí byla zničena v roce 1982. S využitím
originální archivní dokumentace se podařilo zajistit výrobu
repliky střílny, kdy její odlitek vyrobila železárna Žďas ve Žďáře
nad Sázavou. Ta bude v průběhu léta osazena zpět do původního
otvoru po zničené střílně. Dalším výsledkem projektu na území
města je stavba záchytného parkoviště na Panském Poli pro
návštěvníky muzea na Haničce, ale i pro širokou veřejnost, která
navštíví jihovýchodní část Orlických hor. Práce dodává firma
KENVI CZ, s.r.o.
Petr Hudousek

PRODEJ BYTU V ROKYTNICI V O.H.
LOKALITA U NÁDRAŽÍ
PO REKONSTRUKCI NA 2 + KK
UŽÍVANÝ K REKREACI RODINY
NEBYL PRONAJÍMANÝ

VÍCE NA TEL.: 603 731 137

q Stavba záchytného parkoviště na Panském Poli,
foto: D. Divíšek

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍME:

q vše pro grilování: grilovací tácky, alobal, špejle,
ubrousky, kelímky, dřevěné uhlí
q krmivo pro psy a kočky
q bombičky do Soda stream
q fotosběrna
q Výběr peněz z Air bank (prostřednictvím terminálu Sazka)

První Anenská pouť
v Rokytnici
Články zveřejněné v Horském kurýru v červenci 1992

Desátý Orlický sekáč 2019
Výsledky
Kategorie:
Muži 60+:
František Šmolík, Jaromír
Tupý, Milan Zemanovič
Muži:
Jaroslav Šrefl, Jan Štěpánek,
Josef Chaloupka
Ženy:
Jana Lesáková, Marie Tupá,
Ewa Jaszczyszyn
Děti:
Michal Roleček, Petr Valach,
František Šabata, Jonáš Bušák
Mistrovství ČR:
Jaroslav Šrefl, František
Šmolík, Roman Jaszczyszyn
Foto: D. Divíšek

Pokud jste se pokusili tipnout odpověď na otázku z titulní strany,
pak již nyní víte, že se první Anenská pouť v Rokytnici uskutečnila
v roce 1992. Tato oslava svátku svaté Anny, patronky města, byla
obnovena přičiněním tehdejších pracovníků kulturního zařízení
a představitelů Města Rokytnice v O. h. Myslím, že jim za to
patří náš dík, protože letos bude pouť uspořádána již po dvacáté
osmé a my pořadatelé - pokračovatelé se snažíme tuto tradici
a svátek ctít, obohacovat a zdokonalovat, což oceňují především
(bohužel) návštěvníci z cizích měst a vesnic. Ti totiž většinou znají
poutě pouze v podobě: „kolotoče, střelnice, stánky, večer taneční
zábava“. A taková ta „Aniččina rokytnická“ nebyla ani ve svých
vj
úplných začátcích, které bývají nejtěžší.

Hasičský pomník opět před farou
Dne 14. června byla po mnohaměsíční práci zpět
na podstavec umístěna skulptura zátiší s hasičskými
symboly. Většina z nás zná tuto sochu jako pomník hasičstva,
původně se však jednalo o součást památníku k 60. výročí
nástupu Františka Josefa na rakouský trůn. V roce 1908 jej
nechal vybudovat sbor dobrovolných hasičů z pořádané
sbírky a osadit do východní stěny menší vodní nádrže
v místech současného parkoviště u nákupního střediska.
Na dnešním podstavci stávala bysta císaře, která byla zničena
po událostech v roce 1918. Podstavec hasiči zachránili
a od roku 1923 je znám v dnešní podobě, tedy s hasičskou
plastikou. Kdy došlo k jeho přesunu před faru a ke zrušení
nádrže s fontánkou, nevíme.
Původní základ památníku byl pevně spojen s nádrží
a nedochoval se, na novém místě je vkusně nahrazen
menším pískovcovým blokem. Podstavec o rozměrech cca
70 x 65 x 95 cm byl původně otočen o 180°. Dnes na zadní,
tedy východní, straně čteme nápis „ERINNERUNG AN
DAS 50 JÄHRIGE GRUNDUNGSFEST DER FREIW.
FEUERWEHR ROKITNITZ 1923“. V přední části je
umístěna mladší mramorová deska s rytým česky psaným
upomínkovým textem „K ZALOŽENÍ DOBROVOLNÉ
POŽÁRNÍ OCHRANY V ROKYTNICI V ORLICKÝCH
HORÁCH“ s letopočty 1873 – 1973.
Pomník postupem času nesl známky poškození, některé
části byly mechanicky odlomeny, bylo patrné biologická
kontaminace řasami a lišejníky, a také atmosférické znečištění,
které způsobilo tmavé skvrny a postupné zvětrávání pískovce.
V roce 2016 bylo rozhodnuto o jeho restaurování, než však
byly zahájeny přípravné práce, došlo k dopravní nehodě.
Po nárazu čtyřkolky v létě roku 2017 se všechny části
pomníku zbortily. Nejhůře dopadla právě svrchní skulptura
zátiší, na níž se sesunuly ostatní díly. Poškození bylo natolik
závažné, že nebylo možné ji běžnými restaurátorskými
metodami opravit. Originál byl tedy uložen do depozitáře
a podle sádrového modelu, který se z doby vzniku památky
zachoval, zadán záměr vytesat kopii. Práce se ujal restaurátor
Pavel Kytka mladší, který postup popisuje takto:
„Originál zátiší byl zhotoven z jemnozrnného pískovce,
tudíž jsme vybrali hořický pískovec, který nejlépe odpovídal
původnímu materiálu a zároveň se nejlépe hodil pro zhotovení
propracovaných detailů modelace této velikosti.
Po vylomení vhodného bloku byl tento převezen do ateliéru,
kde byla započata kamenosochařská výroba. Tato byla
prováděna za pomoci tzv. tečkovacího zařízení, které se
přikládá na model, kde se pomocí dlouhých posuvných jehel
zaměřují (bodují) hloubky jednotlivých prvků modelace,
poté se celá konstrukce přemístí na kámen, čímž je možno
jednotlivé body přenést s velkou přesností, toto zařízení tedy
slouží ke kontrole přenášení modelu do kamene.
Veškerá výroba zátiší byla prováděna ručně pouze za pomoci
paličky a dlát nejrůznějších tvarů a velikostí. Finální povrch
byl na některých místech zhotoven za pomoci jemných
brusných papírů. Výroba díla trvala 80 dní a z původního
bloku kamene byla odebrána téměř polovina materiálu.“
Velmi šetrně byl restaurován také původní podstavec
s nápisy. Byl očištěn od organických i anorganických nečistot
a odlomené části doplněny směsí umělého kamene vždy tak,

aby byl patrný jemný rozdíl mezi primárními a sekundárními
prvky.
Oprava pomníku byla financována z rozpočtu města
Rokytnice v O.h. Děkujeme dobrovolným hasičům
a zaměstnancům Městského úřadu za pomoc při instalaci
skulptury. Tato památka je významnou součástí dějin našeho
města a prosíme o její ochranu a opatrnost při pobytu v její
blízkosti.
Pavel Kytka ml., restaurátor
Pavla Skalická, referent památek

q Stav pomníku po dopravní nehodě v roce 2017

q Instalace hotové skulptury na podstavec 14.6.2019

PRODEJNA
SÁZAVA

ROKYTNICE V O. H.
nabízí

 chleba, pečivo, zákusky a chlebíčky ze Sázavské pekárny
 originální české čokolády Carla
 výrobky z farmy Jiřího Páchy z Rokytnice v O. h.
 výrobky z Ekofarmy MP z Rampuše
 káva Frolík, stáčená i lahvová vína
 posezení, káva, čaj, nápoje
Dále u nás naleznete italské oleje a pochutiny, maďarské
delikatesy, nejrůznější pochoutky z medu.
SPORTKA SAZKA
DOBÍJENÍ KREDITU MOBILNÍCH TELEFONŮ
Těšíme se na Vaši návštěvu ! 
OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá
6.30 – 17.00
So
6.30 – 11.00
Ne
14.00 – 17.00
telefon:
604 982 024
e-mail: mlynarova@centrum.cz

Obec Orlické Záhoří Vás srdečně zve na

MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ HASIČŮ
S UKÁZKOU TECHNIKY
(XII. ORLICKO – BYSTŘICKÝ PUTOVNÍ POHÁR)

q Srovnání podoby hasičského pomníku v roce 2016 před restaurováním (vlevo) a nyní.

HOUBY JÍST
ČI NEJÍST?
5. DÍL
Názor na jedlost mnoha druhů se měnil a k překvapujícím
změnám dochází i v současnosti. Ještě ve 40. letech minulého
století se vášnivě diskutovalo
o tom, zda je muchomůrka
tygrovaná jedovatá nebo ne.
Hrůzostrašné historky ... (částečně skrytá tajenka spojených
čtvercovek) o jedovatosti muchomůrky červené, a přitom
ještě před šedesáti lety se její
pokrájené třeně sušily a přimíchávaly mezi sušené hřiby určené na prodej, protože se daly
od nich jen s obtížemi odlišit.

v sobotu 13. července 2019 od 12.30 hodin
v Orlickém Záhoří

POLOOBRYSOVKA

LEGENDA:
Kruh, italsky jezero, ofouknutí, středověký nájezdník,
český malíř, řecké písmeno,
syn Judův, Ovidiovo jméno,
alžírský přístav, obyvatel sev.
Afriky, krátký kabát, italsky
víno, menší suma, obchodní
řetězec, slovenská řeka, nápis
na kříži, německy nenávist,
sportovní úbor, domácky Oldřich, lisovací stroje
Pomůcky: Naso, Onan
První čtyři písmena osmipísmenného výrazu jsou skryta,
zbývající se nacházejí ve vyznačených polích.
Stanislav Lank
Znění tajenek na str. 22

ZŠ Rokytnice
Školní pohár
ve stolním tenise
V pondělí 24. 6. 2019
jsme odehráli poslední zápasy do Školního poháru
ve stolním tenise. Hrálo se
od března, systémem každý
s každým, na tři vítězné sety.
Zúčastnilo se celkem dvanáct hráčů z 1. stupně ZŠ Rokytnice v Orlických horách. Výsledky byly vyrovnané, do posledního dne jsme netušili, kdo vyhraje.
Výsledky:
1. Břetislav Figl
2. Martin Kaute
3. Jakub Khol
Gratuluji vítězům. Děkuji všem hráčům za sportovní nasazení, Nikole Rebhanové a Mírovi Pavlištovi za pomoc
s organizací.
Stolnímu tenisu ZDAR! Za ŠSK L. Hamáčková

STROJ ČASU DOPUTOVAL
AŽ DO PRAVĚKU
Letošní školní rok jsme ve školní družině měli „stroj času“,
který nám umožnil během deseti měsíců cestovat napříč
stoletími. Mohli jsme tak zažít návštěvu v první republice,
v kavárně u Voskovce a Wericha, v domácnostech našich
babiček, poznali jsme vládu Marie Terezie i zemi rozkvetlou
pod rukama Karla IV. Cestovali jsme opravdu poctivě
a dozvěděli jsme se tak spoustu nových věcí, přiblížili se více
našim předkům a možná jsme jim i trochu více porozuměli.
Je konec školního roku a to je pravý čas pro vyvrcholení
našeho cestování v podobě tradiční noci ve družině. Protože
jsme jeli proti proudu času, můžete hádat, v jakém období se
noc odehrávala. Nebudu vás dlouho napínat a rovnou potvrdím,
že jsme skončili v pravěku.
V pátek 31.5. v 18.00 Běla a Kuba – naši celoroční průvodci
- postupně odvozili skupinky dětí tunelem času a ocitli se

přímo 25 000 let př. n. l. Za zvuků neznámých zvířat a šumění
lesa se děti přesunuly do atria, kde na ně čekala pravěká tlupa
a postupně si každou skupinu jeden nebo dva pralidi odvedli
na svá stanoviště. Děti si během večera mohly zkusit rozdělat
oheň pradávným způsobem, upéct placky, malovat v jeskyni,
modelovat šperky z hlíny, dorozumět se pravěcky, udělat si
zbraň a amulet, třeba pro přivolání vody a také lovit zubra.
K večeři se podával – jak jinak – mamut. Večeře měla nečekaný
úspěch, každý si chtěl ohlodanou kost nechat.
Po zhlédnutí Burianovy Cesty do pravěku a po kratičkém
odpočinku následovala noční hra, která se nesla v duchu filmu,
takže se děti podívaly opravdu až na samý začátek vzniku
života vůbec. Každý si na památku odnesl nalezeného trilobita
a šlo se spát.
Ráno, než si děti přebrali rodiče, přišlo ještě jedno překvapení
a to v podobě dortu – trilobita. Všichni si pochutnali a pak
unavení, ale spokojení odešli do svých postýlek.
Noc byla, myslím, kouzelná. A to do slova a do písmene. A to
hlavně díky nadšencům a kamarádům, kteří nám každoročně
ochotně pomáhají v realizaci našich bláznivých nápadů.
Velké díky všem, kdo jste s námi a zachovejte nám i nadále
přízeň.
Holky z družiny LH, LT, HV, foto L. Kánský
Další fotografie naleznete na webu: kansky.rajce.idnes.cz

Úspěch mladých myslivců
Zlatou a stříbrnou medaili z okresního kola Zlaté srnčí trofeje
dovezli mladí myslivci z Kroužku mladých přátel myslivosti
a ochrany přírody MSOH Rokytnice v O.h.
Soutěžilo se v sobotu 8. června 2019 v rekreačním areálu
Horalka ve Sněžném. V kategorii B, za starší žáky, zvítězil
Jakub Žabka, druhá, o pouhý jeden bod, byla Verča Jedličková.
V kategorii A unikla medaile o jeden bod Táně Vošvrdové, ale
i tak bereme „bramborovou“ jako úspěch. I páté, šesté a sedmé
místo patřilo našim, Radimu Tomanovi, Ivě Jelínkové a Anetě
Vlačihové.
Během dne probíhala i soutěž ve střelbě ze vzduchovky.
V kategorii B vyhrála V. Jedličková nástřelem 48 bodů, druhý
byl J. Žabka se 45 body. V kategorii A nastřílel R. Toman
44 bodů, což stačilo na 3. místo.
Gratulujeme. LH a LS, vedoucí kroužku, foto: R. Zakopal
Máte-li zájem o přírodu a myslivost, srdečně Vás zveme
na tradiční Myslivecký den v sobotu 17. srpna 2019
na myslivecké chatě v Rokytnici v O. h. od 11.00 hod.
Můžete ochutnat dobroty zvěřinové kuchyně, změřit síly
ve střelbě, prohlédnout si myslivecké kroniky místního spolku
a výstavku trofejí. Pro děti a zvídavé dospělé bude připravený
hravý a poznávací program.
Přejeme prima prázdniny, krásnou dovolenou a v srpnu
na viděnou.
Myslivci Rokytnice v O.h.

S TULÁKY NA VÝLETY

Školní družina se před koncem školního roku vydala
společně s malými Tuláky na výlet do Uhřínova pod Deštnou.
V rámci cesty časem jsme si užili odpoledne ve středověku.
Archeologickým skanzenem nás velmi poutavým výkladem
provedl pan Bohumír Dragoun. Děti zaujala hlavně zvířata
a povídání o denním režimu středověké rodiny, paní vychovatelky
zastávka u zahrádky s původními odrůdami ovocných stromů,
jedlíci by nejraději zůstali u pece na placky. Nikdo z nás by ale
nechtěl bydlet v zahloubené podzemnici s dýmným provozem.
Také nás překvapilo, jak malý prostor stačil k životu jedné
rodiny. Po prohlídce skanzenu jsme se nechali vyvézt na Tisovec
a vyšlápli směrem k pramenu řeky Kněžné. Po polní cestě jsme
došli k zaniklé osadě Podolí, odkud nás žlutá turistická značka
dovedla až k pramenu. Potůček nás ihned vybízel k vodním
hrám. Ochutnali jsme pramenitou vodu, posvačili, přečetli
zajímavosti z informační tabule CHKO Orlické hory a vydali
se na cestu zpět. Autobus na nás čekal v Polance, na křižovatce
silnice z Kačerova do Uhřínova pod Deštnou a zelené turistické
značky vedoucí do Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. Ušlapali
jsme necelých šest kilometrů, poznali další kousek Orlických
hor a příjemně unavení dorazili domů po sedmé hodině. Výlet se
uskutečnil za podpory ŠSK při ZŠ Rokytnice v O.h. Děkujeme
a přejeme všem zajímavá prázdninová dobrodružství. Tuláci
Důležité informace získáte na www.villanova.cz, www.estudanky.eu

MŠ Bartošovice
Červen plný dobrodružství
Na celodenním výletě jsme úspěšně zvládli turistiku z Potštejna do Litic podél Divoké Orlice (1. fotografie)
Za odměnu si děti zasloužily Skipi Funpark v Letohradě
(2. fotografie).
Letos se loučíme nejen s předškoláky (3. fotografie), ale
i s paní učitelkou Dášou. Přejeme jí hodně štěstí, mnoho krásných chvil a stále sršící energii, kterou ji všichni závidíme.
Dětem mnoho úspěchů a kamarádů ve škole a všem krásné
slunečné LÉTO!!!
MŠ Bartošovice

Bartošovické děti se veselily
Mezinárodní den dětí je svátek s letitou tradicí. Má svůj smysl
a není jen o tom, aby si děti hrály a sportovaly a dospělí oslavovali. Tento den se připomínají práva dětí i v zemích, kde radost
a smích dětí není samozřejmostí.
V Bartošovicích se prvního června v prostoru požární nádrže
sešlo osmnáct dětí a řada dospělých, aby si užili tu radostnější stránku zmíněného svátku. Děti plnily úkoly nejen ve sportovních, ale i v naučných a recesistických disciplínách. U startu
si každé dítě namalovalo vlastní motiv na „batůžek“. Batůžky
představovaly tašky z přírodního plátna, ušité v chráněných dílnách Kopeček. V batůžcích si děti odnesly odměny za absolvování trasy.
Disciplíny byly tradiční i netradiční. „Zaječí skoky“ bylo klasické skákání v pytli. Pytle byly zvolené staré jutové, v umělých
by se to dětem smekalo. Některé menší postavy v pytli téměř
zmizely. „Žabí sliz“ je nová záležitost, plastická hmota, z které
se nedá téměř nic vymodelovat, ale je to nejen mezi dětmi velice
oblíbené. „Pavučina“ spočívá v tom, že účastníci prolézají skrz
síť utvořenou z lan do různých tvarů. „Čapí závody“ je prostá
chůze na chůdách nebo alespoň pokus o chůzi, což v dnešní době
neovládají ani mnozí dospělí. Některé i malé děti toto zvládly
téměř bravurně. „Slepičí vajíčko“ - klasické přenášení vajíčka
na lžíci. „Poznej své zvířátko“ - děti poznávaly domácí zvířata
podle vzhledu, vlastností a užitku. Nebo si tyto vědomosti oživovaly v paměti. Došlo i na ošetřování živých poníků a jízda
na nich nebo za nimi na vozíku.
Akci sice přerušil přívalový déšť, ale zakončena byla úspěšně
a radostně i přes to, že zde nebyl ani jediný suchý člověk. Pomohly skládací stany, operativně přivezené z Kopečku.
Pořádala Obec Bartošovice za vydatné pomoci Chráněných
Text a foto: Petr Zámečník
dílen Kopeček a dobrovolníků.

Děti v Bartošovicích lovily ryby

Spolek Magdalena

Již řadu let se v Bartošovicích odehrávají Dětské rybářské
závody. Tak se stalo i patnáctého června. Děti i dospělí se sešli
u požární nádrže, v které byli pro tento účel nasazeni kapři.
Sešlo se sice jen šest lovců, ale lov byl úspěšný. Závodilo
se na dvě kola, každý si vylosoval stanoviště. Ta se pro každé
kolo střídala. Chytalo se na splávek na plavanou, každý měl mít
vlastní prut a návnadu. Soutěž byla pro děti ve věku 5 - 15 let.
Odměněn byl každý odvážný a trpělivý lovec.
Pořádala Místní organizace Českého rybářského svazu Bartošovice a Obec Bartošovice v Orlických horách.

V červnu letošního roku byl
v Bartošovicích v Orlických
horách založen Spolek Magdalena, který navazuje na dlouhodobou dobrovolnickou činnost
místních obyvatel. Název spolku byl inspirován místní dominantou – kostelem, který je
zasvěcen sv. Maří Magdaléně.
Zároveň zvonem Magdalena,
který visí u vchodu do chráněText a foto: Petr Zámečník né dílny Kopeček. Spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem,
v němž se sdružili obyvatelé, patrioti a milovníci obce Bartošovice v Orlických horách k aktivní činnosti na ochranu kulturního
a společenského života v obci a k propagaci tradic regionu. Spolek
sdružuje aktivní lidi, které spojuje myšlenka dobrovolného přispění k péči o lidské společenství a zvelebování obce a regionu.
Členové spolku mají v plánu organizovat jednorázové i pravidelné akce převážně na území Bartošovic, ovšem s přesahem
do širšího regionu Orlických hor. V druhé polovině roku 2019 se
jedná především o výstavu „Mezi horama“ na Vrchní Orlici, úklidovou akci Ledříčkova hlídka, Dýňování nebo adventní setkání
Živý betlém.
O činnosti spolku Vás budeme rádi pravidelně informovat
na webu a sociálních sítích. Vše je v současné době ve fázi příprav. Veškerý provoz a aktivity Spolku Magdalena jsou financovány z příspěvků členů a drobných darů veřejnosti. Pokud byste se
i Vy chtěli podílet na kulturním rozvoji regionu, přispějte prosím
na bankovní účet č. 5639374399/0800.
Za případné dary děkujeme a po dohodě vystavíme Potvrzení
o daru. Více informací na info@spolek-magdalena.cz.

Ludvíček
Na Prostřední Rokytnici na louce u Macháčkových se před nedávnem začala pást dvojice krásných těžkých koní. Ne náhodou
mohl být jeden z nich kolemjdoucím povědomý. Jmenuje se Ataman, ale známější je jako Ludva. Se svým původním majitelem
Tomášem Hubeným pracoval v lese, ale podílel se i na kulturních
akcích v Rokytnici - na masopustu, Orlickém sekáči či na mikulášských jízdách. Nový majitel Tomáš Šmejdíř si Atamana neboli
Ludvu koupil na doporučení Jiřího Páchy mladšího a zajistil mu
ustájení na Farmě Pod lipou. V neděli 16.6 zde probíhalo kování
všech koní. Na našem snímku dostává nové podkovy i Ludva. Ten
má zkušenosti i s prací pro film. Zažil například natáčení filmu
JKO
O Janu Žižkovi a umí tahat římské vozy.

Obnova památek v Programu
regenerace v roce 2019
Jako v minulých letech se i letos opět podařilo získat
účelovou dotaci ze státního rozpočtu v Programu regenerace na akce obnovy Městské památkové zóny Rokytnice
v Orlických horách, a to ve výši 623 tisíc korun. Druhou
polovinu nákladů na obnovu hradí vždy dílem vlastník
památky a dílem město Rokytnice v O.h. ze svého rozpočtu.
Letošní akce se budou dotýkat dvou nejvýznamnějších
a nejstarších památek v Rokytnici, totiž zámku a zámeckého kostela.
Na zámku proběhne již několikátá etapa repase a nátěru původních historických oken v Sále předků. Předpokladem je odstranění starého nátěru, výměna poškozených částí konstrukce oken při zachování původní
profilace. Kování oken bude nutno repasovat a v případě
chybějících dílů se doplní o repliky. Dále bude aplikován
ochranný nátěr plechové střešní krytiny části severního
křídla. Podařilo se zajistit vše potřebné pro zahájení akce
obnovy havarijního stavu jižního ramene původní ohradní opěrné zdi v délce cca 25 m u západního nároží budovy
zámku. První etapa bude spočívat v rozebrání stávající
konstrukce ohradní zdi, provedení záchranného archeologického výzkumu a novém založení zdi. V dalších letech dojde na opětovné vyzdění z dochovaného kamene,
a to do původní výšky, včetně přezdění jednoho pilíře
plotu zámeckého parku a vyzdění druhého, dnes již zaniklého. (Foto 1, 2, 3)
Co se týká zámeckého kostela Nejsvětější Trojice, pak
zde bude letos pokračovat obnova historických oken.
Měla by být dokončena všechna zbylá vitrážová okna
v lodi kostela, tzn. dvě oblouková okna na severní straně kostela a dvě na jižní. Dále budou repasována čtyři
malá okénka v oratoři a ve věži, kterými bude následně
prostor kostela odvětráván. Ze zbylých prostředků budou
vyrobena dvoukřídlá okenní vrata věže kostela. Ta původní jsou v havarijním stavu a v dalších letech se bude
město Rokytnice ve spolupráci s Římskokatolickou farností snažit zahájit opravu schodiště do věže, aby mohla být osazena vrata nová. Zbývají tedy už pouze okna
do hrobky, nicméně před odvlhčením hrobky samotné
není výměna jejích oken účelná. I tento krok se pomalu
blíží k realizaci. (Foto 4)
Obnova památek je velmi nákladnou záležitostí. Město
Rokytnice financuje obnovu památek každoročně statisícovými částkami a dělá vše proto, aby uchovalo toto,
a teď si vypůjčím slova zakladatele Institutu pro památky
a kulturu Aleše Kozáka, „nikoli dědictví, ale svěřenectví
naší kultury a historie“ pro budoucí generace. Protože
my jsme je nezdědili, my jej máme na starosti omezenou dobu našich životů a musíme udělat vše proto, aby
nezaniklo.
Pavla Skalická
referent památek

1

q Zámek Rokytnice v O.h., okna v Sále předků, která budou
letos repasována.

2

q Letecký snímek areálu zámku s vyznačením opravovaného
úseku ohradní zdi a střechy

3

q Historická fotografie zdi a plotu okolo zámeckého areálu

4

q Kostel Nejsvětější Trojice
(od SZ) – část plánované
obnovy v roce 2019

Jackuláková, Michal Štefek, Hana Barillová, Jaroslav Janeček,
Věra Holubová, Lubomír Bečička, Zdeněk Fajt, Jiří Kollár st.,
Petr Mareš, pan Vavřička, pan Papajčik, Josef Mertelík, Hanka
Nguyen čp. 4, Adam Levý, Lukáš Hovad, Miroslav Pavlišta,
Foto: D. Divíšek
V ulici 5. května umístili majitelé na dům čp. 59 plecho- Ing. Luboš Michalec.
vou tabulku „Tančící dům“. Co je k tomu vedlo? Právě reakce
kolemjdoucích a sousedů, kteří jim při rekonstrukci domu
říkali: „Máte to křivý“. Z toho důvodu pojmenovali dům podle
známého Tančícího domu v Praze.
V historii měl Julius Locker v tomto domě obchod se smíšeným zbožím a pekárnu.
ZS

Tančící dům v Rokytnici?

q Lázeňáci

q Žlutý pes

Muzika pod širým nebem aneb
Vzpomeňme na dobré lidi

q Queen Prague Revival

Třetí ročník tohoto hudebního festivalu se konal 1. června
v rokytnickém zámeckém parku. Pořadatelé děkují za hojnou
účast a těší se na příští ročník 30.5.2020.

Poděkování sponzorům akce:

Město Rokytnice v Orlických horách, Město Rokytnice
nad Rokytnou, Bc. Vojtěch Macák, InstalaMont s.r.o., Tlapnet
s.r.o., THSOFT s.r.o., FrostFood a.s., Roman Horský Souvlastní, Obec Bartošovice v O.h., Jiří Bílek, Milan Říha, Miroslav
Saligr, Eva Tuhárská, Drogerie Černohous, Jan Jirout, Antonín
Štefek, Petr Hudousek st., Zdeněk Toběrný, Pavel Špinar, Martin Jedlička, František Barilla, Kamil Michalička, Michal Teplý, Strana – Město pro Vás, Marie a Pepíno Hanušovi, Klára

q AC/DC Czech Revival

Kdopak bude hrát
na letošní pouti?
Eliška Machačová

známá jako Ella v letech 2016-2018 natočila několik
videoklipů se známým režisérem Tomášem Krejčím (klipy Chinaski, Lucie, Janek Ledecký aj.) a v roce 2016 také vydala své
první CD s názvem „Někdy“. Hrála v několika epizodách seriálu Gympl, První republika, Modrý kód atd. Zpěvačka je absolventkou JAMU v Brně 2018. ČRO Hradec Králové a Pardubice
hraje v rotaci její 2 singly Lásce se nebráním a Kouzelná zima.
Hostovala take známým skupinám jako jsou BUTY či slovenská
skupina NO NAME. Producentem její kapely je kytarista Adam
Malík, člen známé populární skupiny ČECHOMOR.
Zpěvačka vystupuje se svou doprovodnou kapelou ve složení:
Adam Malík – kytara/produkce (Čechomor)
Matěj Lienert – bicí (Čechomor)
Miroslav Bazger – klávesy (Kristína)
Jakub Říčan – basa (Michal David)

Wanastowi Vjecy Revival

šíří tvorbu své originální předlohy, čímž vzdává čest této neopomenutelné ikoně české hudební scény, kterou Wanastowi
Vjecy bezesporu jsou. Repertoár je postaven především na prověřených hitech staršího data (Tak mi to teda nandey, Bedna
od whisky, Sbírka zvadlejch růží, Andělé, Vlkodlak, Kouzlo, ...),
neopomíná však ani novější tvorbu a zahrnuje také několik zásadních písní od skupiny Lucie, které na svých koncertech Wanastowi Vjecy skutečně hrají.
Kapela v čele se zpěvákem Petrem Vondráčkem, disponujícím
téměř totožným hlasovým a vizuálním projevem Roberta Kodyma, klade důraz na věrnou instrumentaci skladeb, čímž vytváří
autentickou atmosféru při svých koncertních vystoupeních. Wanastowi Vjecy Revival si neklade za cíl ve všech detailech imitovat originál a není v zájmu kapely, aby ji někdo s originálem
přímo srovnával.

K – BAND

Dušan Kučera - kapelník, kytara, zpěv, saxofony, klarinet.
Zkušený muzikant, multiinstrumentalista. Jeho žánrový rozsah
je od dechovky, přes swing, pop až po rockovou hudbu. V sedmdesátých letech působil v tehdejší známé a úspěšné kapele Mrox,
kde hrál na saxofon a zpíval.
V osmdesátých a devadesátých letech byl frontmanem rockové skupiny Neon (klávesy, saxofon, zpěv). Od roku 1997 je hráčem dechové sekce swingové kapely Podorlického lázeňského
orchestru Vamberk. Od roku 2008 je kapelníkem, manažerem
a dirigentem velkého swingového orchestru UNI BIG BAND
Vamberk. Klarinet uplatní ve Vamberecké dechovce.
Šárka Marková – zpěv. Absolventka oboru sólový zpěv
v ZUŠ v Týništi nad Orlicí pod vedením profesorky Lýdie Cabalkové. Získané dovednosti v oboru klasický zpěv uplatňovala od mládí jako sólová zpěvačka při svatebních i pohřebních
obřadech. S mikrofonem začínala v roce 1995 ve Vamberecké
dechovce, odtud v roce 1998 přešla do Podorlického lázeňského
orchestru, kde společně s Majkou Citovou tvořila pěvecké jádro
kapely a její repertoár tvořily především swingové písně, evergreeny pop music, muzikálové melodie a blues. Od roku 2002
se věnuje i popu a rocku v zábavových kapelách, od roku 2010
v kapele K - Band. Zároveň je kmenovou zpěvačkou velkého
swingového orchestru UNI BIG BANDu Vamberk.
Marian Rokl - klávesy, zpěv, příčná flétna. Absolvent rychnovské ZUŠ v oboru příčná flétna pochází z hudebně založené rodiny, je synovcem jednoho z našich nejlepších pianistů

Rudolfa Rokla. Od mládí působil v několika kapelách, např. při
základní vojenské službě v AUS, dále v dechovém orchestru
a několika zábavových kapelách, např. v Music Melody.
Jednatelkou i spoluhráčkou kapely (na saxofon) je Lucka
Grunclová z Rokytnice.

UNI BIG BAND Vamberk

je orchestr, jehož repertoár tvoří převážně swingové a jazzové
standardy, dále pak evergreeny světové populární hudby a muzikálové melodie. Big band byl založen v roce 2006 ve Vamberku,
je složen převážně ze zkušených hudebníků z Vamberka a širokého okolí.
Od roku 2008 hraje pod taktovkou kapelníka Dušana Kučery.
V průběhu let 2010 až 2012 se orchestr výrazně omladil příchodem mladých talentovaných muzikantů, odchovanců ZUŠ
z Kostelce nad Orlicí, Žamberka, Ústí nad Orlicí a Rychnova nad
Kněžnou. I přes krátkou historii má UNI BIG BAND za sebou
řadu koncertů, vystoupení na festivalech, plesech a společenských událostech, a to v nejen v rámci východočeského regionu.
Zpracovala: vj, foto: archiv kapel

3. místo z Okresního kola
Hry Plamen
…a další úspěchy mladých hasičů
Před vypuknutím závodní sezóny se v sobotu 13. 4. 2019 uskutečnil tradiční jarní výlet. Tentokrát již po sedmé a našim cílem
se stala Praha. V Praze jsme navštívili Muzeum smyslů, kde byla
možnost lehnout si na postel z hřebíků, projít zrcadlovým labyrintem, vyzkoušet si chůzi po laně nad mrakodrapy a mnoho dalšího.
Druhým bodem výletu byla prohlídka historického centra Prahy.
Začali jsme pod sochou sv. Václava, kde jsme si udělali skupinovou fotku. Poté jsme se vydali na cestu a zhlédli Staroměstský orloj, Karlův most a živé sochy. Děti měly radost z praskání obrovských bublin, z kterých měly pěnu až za ušima. Rokytničtí hasiči
se svezli i metrem, které využili k přesunu na odpolední program.
Jedna část výletníků se vydala do Mořského světa a druhá do Muzea filmových legend.
Na jarní závodní sezónu jsme se poctivě připravovali a své natrénované dovednosti si ověřili na závodech v Bystrém a Houdkovicích, abychom zjistili, jak jsou na tom ostatní sbory a co musíme zlepšovat do okresního kola Hry Plamen. Závody v Bystrém
se uskutečnily 27. 4. 2019. Celým dnem nás provázelo chladné
a deštivé počasí, a tak závodit nebylo vůbec jednoduché. Soutěžilo
se ve štafetě a útoku CTIF. Naše družstvo mladších se umístilo
na bramborovém 4. místě z 11 zúčastněných družstev. Starším se
zde moc nevedlo a přivezli si poslední 17. místo, ale alespoň jsme
věděli, na čem musíme zapracovat. O týden později 4. 5. 2019
jsme vyrazili na závody do Houdkovic, kde se závodníci utkali ve štafetě požárních dvojic a štafetě CTIF. Družstvo mladších
znovu obsadilo 4. místo z 12 družstev. Starším už se dařilo více
než v Bystrém a doběhli si pro 9. místo z 26 družstev. V sobotu 11. 5. 2019 jsme se zúčastnili okresního přeboru jednotlivců
v běhu na 60 metrů s překážkami v Kvasinách. Reprezentovalo
nás zde 12 závodníků od kategorie přípravka až po kategorii starších. Nejdříve závodili naši nejmladší, kteří běhají jen s jednou
hadicí. Všichni závodníci se snažili podat co nejlepší výkony a to
se podařilo, protože jsme si z každé kategorie, ve které jsme měli
nějakého zástupce, odvezli medaili. V kategorii přípravka dívky
na 3. místě skončila Bára Kuchtová a na 2. místě Johana Michaličková. V mladších dívkách vybojovala 2. místo Nikola Hanušová.
A nejlépe se vedlo v kategorii starších dívek, kde si 2. místo odvezla Klára Hanušová a vítězkou se stala Alice Horáková. Nikola
a Alice si domů přivezly i pohár za dosažení titulu „Přeborníka
v běhu na 60 m s překážkami okresu Rychnov nad Kněžnou“. Odpoledne se po přestavbě drah konala Kvasinská stovka. Náš sbor
měl zastoupení pouze v kategorii dorostenky, kde se nejvíce dařilo
Libuši Čtvrtlíkové, která se umístila na 3. místě.
Nejdůležitější soutěž této sezóny, Okresní kolo Hry Plamen,
se konala v Pohoří od pátku 24. do neděle 26. 5. 2019. V soutěži
mladí hasiči poměřili své síly a dovednosti, které celé jaro pilovali.
Víkendem nás provázelo slunečné počasí a hlavně chuť předvést
to nejlepší. Starší si dovezli z podzimního ZPV 3. místo a k němu
přidali další umístění z ostatních disciplín, ve kterých se o víkendu
v Pohoří závodilo. V nich bohužel rychlostně nestačili ostatním
družstvům, i přesto si vybojovali hezké 9. místo z 26 družstev
rychnovského okresu. V kategorii mladší bylo z podzimu 5. místo
a k němu o víkendu závodníci přidali další velké úspěchy. Ve štafetě CTIF našemu družstvu žádné jiné nestačilo a ve štafetě 4x60
ho předběhlo pouze jediné. Po součtu všech umístění se družstvo
mladších umístilo na bronzovém 3. místě z 18 zúčastněných druž-

stev. Tímto úspěchem se Rokytnice po dlouhých 19 letech opět
dostala na stupně vítězů a z Okresního kola Hry Plamen vezla
domů medaile a pohár.
Okresní kolo dorostu se uskutečnilo 1. 6. 2019 ve Vrbici. Měli
jsme zastoupení v jednotlivcích i ve družstvech. Jednotlivci závodí v disciplínách 100 m s překážkami, dvojboji a testu z PO. Zde
si Klára Hanušová vybojovala zlatou medaili v kategorii mladší
dorostenky a Alice Horáková také vyhrála, avšak v kategorii dorostenky střední. Jan Mamiňák se ve své kategorii starší dorostenci umístil na 2. místě. V našich barvách závodilo i družstvo dorostenců, které jsme poskládali ze závodníků z Rokytnice, Slatiny
nad Zdobnicí a Kvasin. Bohužel jsme neměli žádného soupeře,
a tak jsme po všech disciplínách skončili na 1. místě. Některé naše
dorostenky závodily za družstvo z Kvasin, které si také odvezlo
1. místo. Alice Horáková se umístila na 1. místě, v disciplíně běhu
na 100 m s překážkami, ze 43 závodnic a Štěpán Syrovátka na
5. místě z 54 závodníků.
Výhrou v Okresním kole naši závodníci postoupili na Krajské
kolo, které se uskutečnilo 15. 6. 2019 v Trutnově. Klára Hanušová
bohužel hned v první disciplíně spadla z kladiny a zdravotník jí
zakázal dokončit závody, a tak získala poslední 4. místo v kategorii dorostenky mladší. Alice Horáková v kategorii dorostenky
střední dosáhla v disciplíně 100 m s překážkami 2. místa a v celkovém pořadí skončila na 3. místě z 5 závodnic Královéhradeckého kraje. Družstvo dorostenců se po 100 m s překážkami umístilo
na 2. místě, z testů PO přidalo 3. místo a ve štafetě 4x100 m si
doběhlo pro 4. místo. O konečném pořadí tak rozhodovala královská disciplína - požární útok. Kluci zde brali 2. místo a to rozhodlo
o jejich celkovém pořadí. Družstvo dorostenců si z krajského kola
přivezlo 2. místo ze 4 zúčastněných družstev jednotlivých okresů
Královéhradeckého kraje. Za náš okres závodilo ještě družstvo
dorostenek z Kvasin, ve kterém byla i naše závodnice Libuše
Čtvrtlíková, která v disciplíně 100 m s překážkami vybojovala
3. místo mezi dorostenkami z družstev. Holky bohužel měly smůlu a potkalo je zranění dvou závodnic, ale i přesto si domů dovezly
3. místo z 5 zúčastněných družstev.
Libuše Čtvrtlíková, Jakub Zimmer

SETKÁNÍ ROKYTNIC ČR 2019
V pořadí již 46. Setkání Rokytnic ČR se uskutečnilo v Rokytnici u Přerova o víkendu 21. - 23. června 2019. V přerovském sportovním areálu, kde je i v těsné blízkosti hasičská
zbrojnice, se utkaly týmy jednotlivých Rokytnic v malé kopané, stolním tenise a disciplínách požárního sportu. Již třetím rokem byli do setkání zapojeni i mladí hasiči, a to od nás
a z Rokytnice u Přerova. Celý víkend všechny účastníky setkání doprovázelo velmi slunné počasí a především kamarádská
atmosféra. Za naši Rokytnici bojoval jeden tým v malé kopané
a poté družstvo mužů, žen a dvě družstva mladých hasičů v hasičských disciplínách.

FOTBAL

gram i na páteční večer, kdy absolvovaly noční stezku odvahy po Rokytnici a další drobné soutěže. Nedělní dopoledne
se uskutečnil výlet na Tovačovská jezera, kde si mladí hasiči
prošli celým procesem těžby písku ze dna jezer. A tak se děti
dostaly na velký plovoucí bagr, svezly se rychlým člunem či
remorkérem, který tlačí velké lodě na převážení písku. Nejvíce
však děti zaujala možnost zasednout na místo řidiče a zkusit
řídit samotný remorkér.
Celovíkendovou soutěž v konzumaci alkoholu vyhrál náš
vedoucí zájezdu Pepa Hruška.
Jakub Zimmer

Tým fotbalistů se během dvou dní utkal se všemi ostatními
rokytnickými mužstvy. V rámci tvrdého fotbalového nasazení
se v průběhu zápasů zranilo několik hráčů, kteří bohužel nemohli dále v turnaji pokračovat. Na nedělní zápasy fotbalistům
vypomohli naši dobrovolní hasiči. I s nasazením všech sil se
podařilo pouze jednou udržet výsledek zápasu jako remízu, jinak vždy soupeř dal více gólů. Při závěrečném nástupu si kapitán fotbalistů přišel vyzvednout pohár za 6. místo.

HASIČI

Hasičská družstva mužů a žen se v sobotu utkala v požárním útoku a štafetě 4×100 m. Družstvo žen se o vítězství
popralo pouze s jedním družstvem, a to z Rokytnice u Přerova. Hasičky měly jak na štafetě, tak i požárním útoku vždy
o trošičku horší čas než přerovské hasičky, a tak si zástupkyně našeho družstva na slavnostním nástupu převzala pohár za
2. místo. Zato naši hasiči si vystříkali 2. místo na požárních
útocích a k tomu přidali 4. místo ze štafety. Tyto výkony nakonec vynesly až medailové umístění, a to pohár za 3. místo z 5
zúčastněných Rokytnic. V neděli se konala soutěž o nejrychlejší sací vedení, kde si od nás nejlépe vedlo družstvo žen, které
obsadilo 3. místo.
Zúčastněná družstva mladých hasičů se v sobotu utkala v téměř stejných disciplínách jako dospělí, a to ve štafetě
4×60 m a požárním útoku. Souboj v disciplínách nebyl nijak
lehký, jelikož mladí hasiči z Rokytnice u Přerova jsou v tomto roce výhercem Mistrovství ČR. Ale i tak je alespoň naše
družstvo starších porazilo ve štafetě 4×60 m a celkově jim dost
šlapalo na paty. Ale na vítězství to nestačilo. Domů si mladší
i starší přivezli pohár za 2. místo. Pro děti byl připraven pro-

ZNĚNÍ TAJENKY
V TOMTO ČÍSLE
HOUBY JÍST
ČI NEJÍST – 5. DÍL
KOLOVALY

q Fotbalisté děkují hasičům Pepovi, Romanovi a Honzovi
za jejich pomoc při doplnění družstva na dvou nedělních zápasech. Díky kluci!

Kurty budou svítit

Rokytnická TIPLIGA

Teplé letní počasí přeje tenisu. Je tedy živo i na rokytnických
tenisových kurtech, o které se stará zdejší Tenis klub vedený
předsedou MUDr. Pavlem Hrochem. Členskou základnu tvoří
dvacet dospělých a stejný počet dětí. Dospělí tenisté se účastní
dvou registrovaných soutěží a mají soupisku šesti hráčů pro každou z nich. Jedná se o čtvrtou regionální tenisovou ligu open Královéhradeckého kraje a Žambereckou ligu. Nezahálejí ani dětští
členové Tenis klubu a zdokonalují se na pravidelných trénincích.
Co se týká kurtů samotných, ty může po dohodě a při respektování daných podmínek využít každý hráč tenisu. V brzké době
se kurty dočkají osvětlení, které zakoupili sponzoři. Nyní se začne
s instalací sloupů. Sportování na kurtech to ale nijak neovlivní
a počítá se i s pořádáním pravidelných turnajů.
Dodejme ještě, že tenis se v našem městě hrál i v minulosti.
Zbytky tenisového kurtu můžeme nalézt pod hotelem Eduard
a údajně kurt býval i na místě, kde bylo postaveno nákupní středisko.
JKO

Skončila hokejová extraliga a před nedávnem i Mistrovství
světa v Bratislavě a v Košicích. Proto mohla skončit i Rokytnická tipliga, soutěž se sedmnáctiletou tradicí zaměřená na tipování výsledků hokejových zápasů.
Vyhlášení výsledků proběhlo poslední květnový večer stejně jako každý rok v Hotelu Orličan u stolu vedle bowlingové dráhy, v jehož průčelí byly připraveny nablýskané poháry.
Účastníci soutěže nejdříve probrali organizační věci a připomněli si několik statistických čísel. Sedmnáctého ročníku Rokytnické tipligy se zúčastnilo 23 hráčů - 21 mužů a 2 ženy.
Vítězem uplynulého ročníku soutěže se stal Michal Ďoubek a na rok tak získal putovní pohár. Druhé místo patřilo Petru
Hanušovi, místo třetí obsadil Pavel Chudý.
Již potřetí byla součástí tipligy vložená tipovací soutěž
k Mistrovství světa v ledním hokeji. Jejím vítězem se stal Filip
Šveřepa před Lukášem Houserem a Radkem Bečičkou. Po vyhlášení výsledků čekalo účastníky soutěže hromadné fotografování a velké klání na bowlingové dráze.
Teď si všichni vyberou zasloužený odpočinek do 13. září,
kdy začne nový ročník extraligy v ledním hokeji a Rokytnická
tipliga vstoupí do osmnáctého ročníku.
JKO

Přijely motorky
Po delší době naše město navštívil kostelecký klub nesoucí jméno „V jedné stopě“. Do Rokytnice jej vyjížďka zavedla v sobotu 8.6. Krátce před druhou hodinou odpolední přijel
rychlý předvoj motorkářů v reflexních vestách a hned po něm
začali na náměstí najíždět nablýskaní krasavci. Po dohodě
s policií a Městským úřadem zde posádky své stroje zhruba
na půl hodiny odstavily, aby si mohly odpočinout a občerstvit se. O půl třetí se kolona motorek vydala směrem na Pěčín
a na náměstí opět zavládl klid typický pro sobotní odpoledne.
JKO

žaluzie krčMář

Firma: 465 612 077
Mobil: 602 412 012
Privat:
465 612 602

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

 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

www.zaluziecz.cz
e-mail: clona@tyhan.cz

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
ERBY A ZNAKY MĚST A ŠLECHTICKÝCH HORDŮ – 51. DÍL
1. pečeti, 2. Kunovice, 3. beránek, 4. Jan Hrubý, 5. Metoděje

Město
Rokytnice
v Orlických horách
517 61
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stanovisko redakce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků
a tiskové chyby. Náklad 500 výtisků. Sazba a tisk UNIPRINT
s.r.o. Rychnov n.Kn. Horský kurýr se vydává za finanční podpory
společnosti Nábytek - prodej s.r.o. Vysoké Mýto.
Toto číslo vyšlo v červenci 2019. Cena: 16,- Kč

placeno převodem

Odběratel:

Novinová zásilka

