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Setkání 
harmonikářů 

v Rokytnici
Zveme všechny příznivce 

lidové písničky na

SETKÁNÍ 
HARMONIKÁŘŮ
29. září 2012 od 14 hodin

Klub Družba v Rokytnici v O.h.

Vstupné 60 Kč, 
v předprodeji 50 Kč.

Předprodej vstupenek: 
Informační středisko, 

Oděvy Rydlová v Rokytnici
Akce se koná pod záštitou 
Města Rokytnice v O.h.

Partnerem akce je 
Restaurace Klub.

Velký den všech prvňáčků
 V pondělí 3. září slavnostně 
nastoupilo do první třídy 
Základní školy v Rokytnici 
v O.h. 20 nových školáčků 
(11 dívek a 9 chlapců). Zahá-
jení školního roku a přivítá-
ní prvňáčků proběhlo v aule 
školy.  
 Podle slov ředitele školy 
pana Mgr. Zdeňka Duška se 
letos posadilo do školních 
lavic 1. třídy 20 žáků, zatím-

co v červnu opustilo devátou 
třídu 19 žáků a během prázd-
nin se jich 5 odstěhovalo. 
Celkový počet dětí ve škole 
se stále drží okolo 190 žáků.
   Jaký je stav dětí v Mateřské 
škole v Rokytnici, jsme se ze-
ptali paní ředitelky Bc. Vlas-
ty Gallové: „V současné době 
je do naší školky přihlášeno 
69 dětí. Při letošním zápisu 
bylo zapsáno 15 dětí a 15 

dětí odešlo do ZŠ. Zůstává 
5 pedagogických pracovníků 
a tedy i tři třídy, které zajišťu-
jí potřebný celodenní provoz. 
Ten bude upravován tak, aby 
došlo k co největší efektivi-
tě (např. spojování spavého 
režimu). Z důvodu šetření 
fi nancí od MŠMT jsou čás-
tečně zkráceny úvazky za-
městnanců.“

ZS



   z Rokytnice v Orlických horáchZPRÁVY

 Kompletní text Usnesení rady města je uveden na internetových stránkách města 
www.rokytnice.cz nebo k nahlédnutí na Městském úřadu v Rokytnici v Orlic-
kých horách

Informace z jednání rady města dne 16.7.2012 - zkrácený výpis
 
 Smlouva o poskytnutí dotace
Starosta předložil návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje č.CRTIC2012-25, kdy poskytovatelem je Královéhradecký kraj a příjemce je 
Město Rokytnice v O.h., předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na realizaci pro-
jektu „Podpora turistického informačního centra“. 
Rada města schvaluje: uzavřít Smlouvu s Královéhradeckým krajem Hradec Krá-
lové o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Podpora turistického informačního 
centra“ dle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu. 
 Smlouva o reklamě - Ekola České Libchavy s.r.o.
Starosta předložil návrh Smlouvy o reklamě se společností Ekola České Libchavy 
s.r.o. na dobu konání akce „Anenská pouť 2012“. 
Rada města schvaluje: uzavřít smlouvu o reklamě se společností Ekola České Lib-
chavy s.r.o. dle předloženého návrhu, která je přílohou zápisu.
 Smlouva o dílo – pan Vlastimil Hruška
Starosta předložil návrh Smlouvy o dílo, kdy zhotovitel je pan Vlastimil Hruška a ob-
jednatel je Město Rokytnice v O.h. Předmětem smlouvy je nátěr střechy na správní 
budově muzea Pevnost Hanička. 
Rada města schvaluje: uzavřít s panem Vlastimilem Hruškou Smlouvu o dílo na ná-
těr střechy na správní budově muzea Pevnost Hanička dle předloženého návrhu, který 
je přílohou zápisu.
 Návrh železničního jízdního řádu 2012/2013
Starosta předložil návrh železničního jízdního řádu 2012/2013, v návrhu nedochází 
v našem regionu ke změnám. 
Rada města bere na vědomí: předložený návrh železničního jízdního řádu 
2012/2013.      
 Výměna obkladu zdiva v Mateřské školce Rokytnice v O.h.
Starosta předložil návrh výzvy k podání nabídek na instalaci obkladu zdiva v severní 
části chodby 1. NP Mateřské školy v Rokytnici v O.h. Rada města po krátké diskuzi 
schválila předložený návrh výzvy k podání nabídek.
Rada města schvaluje: vyhlášení výběrového řízení na dodávku stavebních prací – 
Instalace obkladu v severní části chodby 1. NP Mateřské školy v Rokytnici v O.h. dle 
předloženého návrhu s termínem pro podání nabídek do 23.7.2012 do 11,00 hodin.
Rada města ukládá: vypsat výběrové řízení na výše uvedenou zakázku.
Rada města schvaluje: komisi pro hodnocení nabídek ve složení Mgr. Zdeněk Du-
šek, Petr Hudousek, Miloš Kaplan a člen kontrolního výboru. Zapisovatelka paní Jana 
Gärtnerová. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne dne 23.7.2012 v 16,00 
hodin.
 Darovací smlouva – ASEKOL s.r.o.
Starosta předložil návrh darovací smlouvy, kdy dárce je společnost ASEKOL s r.o. 
a obdarovaný je Město Rokytnice v O.h.  Dar ve výši 30.000,- Kč bude využit v ob-
lasti s nakládáním s odpady, zejména na podporu zpětného odběru a recyklace elek-
trozařízení. 
Rada města schvaluje: uzavřít darovací smlouvu se společností ASEKOL s r.o. dle 
předloženého návrhu, který je přílohou zápisu.
 Výběrové řízení - Technika Města Rokytnice v O.h. 
Místostarosta podal informace o výsledku hodnotící komise na výběrové řízení na do-
dávku traktoru s čelním nakladačem a sněžnou frézou.
Rada města bere na vědomí: předloženou dokumentaci hodnotící komise s výpo-
čtem cen a hodnocením nabídek předaných uchazeči k výběrovému řízení.
Rada města schvaluje:  
a) výsledek výběrového řízení a stanovuje pořadí nejvýhodnějších nabídek dle návrhu 
výběrové komise,
b) dle doporučení hodnotící komise pořadí: 1. Jiří Ehl, Lukavice čp. 48, 2. CEREA 
a.s., 3. AGROSERVIS ZÁMĚL, s.r.o., 4. ŽIVA zemědělská obchodní a.s., 5. GAR-
NEA a.s., 6. Marek Zemědělská technika, s.r.o.
c) uzavřít s fi rmou Jiří Ehl, Lukavice 48, kupní smlouvu traktoru s čelním nakladačem 
a sněžnou frézou dle předloženého návrhu ve výběrovém řízení.
 Výběrové řízení – zajištění úvěru na nákup techniky Města Rokytnice v O.h.
Tajemník podrobně seznámil přítomné s návrhem výzvy k podání nabídky a zadávací 
dokumentace – úvěr na fi nancování akce „Dodávka komunálního traktoru s čelním 
nakladačem a sněžnou frézou“, které by bylo vyhlášeno mimo režim zákona o za-
dávání veřejných zakázek. Rada města po delší diskuzi schválila předložený návrh 
výzvy k podání nabídky na výše uvedenou zakázku.
Rada města schvaluje: vyhlášení výběrového řízení k podání nabídky a zadávací 
dokumentace – úvěr na fi nancování akce „Dodávka komunálního traktoru s čelním 
nakladačem a sněžnou frézou“ dle předloženého návrhu s termínem podání nabídek 

Z rady města do 20.8.2012 do 11,00 hodin.
Rada města ukládá: vypsat výběrové řízení na výše uvedenou zakázku.
Rada města schvaluje: komisi pro hodnocení nabídek ve složení Mgr. Zdeněk Dušek, 
Petr Hudousek, Petr Mareš, člen kontrolního výboru. Konzultant komise Ing. Luboš Tylš. 
Zapisovatelka paní Jana Gärtnerová. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne dne 
20.8.2012 v 16,00 hodin. 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě č.RR/2011/197-SDH/MV/3
Starosta předložil návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č.RR/2011/197-SDH/MV/3 o po-
skytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Královéhradeckého kraje na rok 2011.
Rada města doporučuje schválit zastupitelstvu města: uzavřít s Královéhradec-
kým krajem Dodatek č. 1 ke smlouvě č.RR/2011/197-SDH/MV/3 o poskytnutí účelo-
vé neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Králové-
hradeckého kraje na rok 2011.
 Městský zahradník
Tajemník předložil návrh náplně práce na pracovní poměr na úvazek 0,2 na výkon 
práce zahradní architekt a zahradník. Dále navrhl doplnění Dodatkem vnitřní orga-
nizační řád a Směrnici o poskytování ochranných pracovních pomůcek s návazností 
na výše uvedenou pracovní činnost. 
K tomuto starosta podal vysvětlení o potřebě zabezpečení ucelenější péče o nízkou 
zeleň (okrasné keře a květiny) včetně jejího rozšiřování na veřejných prostranstvích 
a v objektech města, což doposud není prováděno nebo jen v omezené míře bez jasné 
koncepce.
Rada města schvaluje: pracovní úvazek ve výši 0,2 na výkon práce zahradní archi-
tekt s doplněním práce zahradníka v rámci úvazku.
Rada města schvaluje: doplnění Dodatkem vnitřní organizační řád a Směrnici o po-
skytování ochranných pracovních pomůcek s návazností na výše uvedenou pracovní 
činnost dle předloženého návrhu.
 Vnitřní platový předpis
Tajemník předložil návrh nového Vnitřního platového předpisu Město Rokytnice 
v Orlických horách. Nebyly žádné připomínky. 
Rada města schvaluje: nový Vnitřní platový předpis Město Rokytnice v Orlických 
horách dle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu. 
 Nákup IT techniky – server a licence pro Město Rokytnice v O.h.
Tajemník seznámil přítomné s nabídkami nákupu nové IT techniky – server a licence 
pro Město Rokytnice v O.h. Rada města po krátké diskuzi rozhodla, že na nákup 
nového serveru včetně licencí  město vyhlásí výběrové řízení.
Rada města bere na vědomí: podané informace k nabídkám nákupu nové IT techni-
ky pro Město Rokytnice v O.h.
Rada města ukládá: připravit výzvu na výběrové řízení na nákup IT techniky – ser-
ver a licence pro Město Rokytnice v O.h.
 Nájemní smlouva  - p. PhDr. Oldřich Josef Pešek
Starosta předložil návrh nájemní smlouvy zpracovanou tajemníkem, kdy pronajíma-
tel je pan PhDr. Oldřich Josef Pešek a nájemce je Město Rokytnice v O.h., předmětem 
smlouvy je nájem části areálu zámku ve dnech 27.7.2012 – 30.7.2012 v době konání 
Anenské pouti 2012.
Rada města schvaluje: uzavřít nájemní smlouvu s panem PhDr. Oldřichem Josefem 
Peškem, dle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu. 
 Výpověď nájmu pozemku 
Tajemník předložil výpověď nájmu pozemku č. 352/9 o výměře 638 m2. Rada města 
po krátké diskuzi rozhodla připravit záměr pronajmout výše uvedený pozemek.
Rada města bere na vědomí: podanou výpověď nájmu pozemku č. 352/9 o výměře 
638 m2.  
Rada města ukládá: připravit záměr pronajmout pozemek č. 352/9 o výměře 638 
m2.
 Žádost o pronájem pozemku – Clan Orlických horalů
Tajemník předložil žádost sdružení Clan Orlických horalů o pronájem pozemku. 
Rada města po krátké diskuzi navrhla uskutečnit sekání se zástupci sdružení a dále 
jednat o vhodném pronájmu pozemku. 
Rada města bere na vědomí: předloženou žádost o pronájem pozemku sdružení 
Clan Orlických horálů.
Rada města ukládá: uskutečnit schůzku se zástupci sdružení a dále jednat o vhod-
ném pronájmu pozemku.
 Smlouva o nájmu předmětů mobiliárního fondu SZ Hrádek u Nechanic
Starosta předložil návrh Smlouvy o nájmu předmětů mobiliárního fondu státního 
zámku Hrádek u Nechanic, předmětem nájmu je obraz „Městečko Rokytnice se 
zámkem“ z poloviny 18. století. Obraz je po restaurování, které požadovala rada 
města v r. 2009. Součástí smlouvy je Dodatek č. 1, který umožňuje po omezenou 
dobu instalovat předmět nájmu v prostorách pronajímaných městem při kulturních 
akcích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2015. 
Rada města schvaluje: uzavřít Smlouvu o nájmu předmětů mobiliárního fondu SZ 
Hrádek u Nechanic – obraz „Městečko Rokytnice se zámkem“, včetně Dodatku č. 
1, dle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu.
 Nabídka na administraci projektu zateplení MŠ Rokytnice v O.h.
Starosta seznámil přítomné s nabídkami na administraci projektu zateplení MŠ Ro-



Upozornění na splatnost místních poplatků

kytnice v O.h. Jako nejvýhodnější byla uznána nabídka dodavatele Ing. Davida Plíšti-
la, Ph.D. Za Stadionem 3842, Mělník. Rada města po krátké diskuzi rozhodla uzavřít 
smlouvu s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D.
Rada města bere na vědomí: předložené nabídky na administraci projektu zateplení 
MŠ Rokytnice v O.h.
Rada města schvaluje: uzavřít Smlouvu s dodavatelem Ing. Davidem Plíštilem, 
Ph.D. Za Stadionem 3842, Mělník, dle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu, 
na akci    „Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ v Rokytnici v O.h.“  
 Dirty – park
Starosta seznámil přítomné s dokončením BMX dirty – parku, který byl dne 7.7.2012 
otevřen a předán do užívání. Doporučil omezení části parkoviště, které potřebují jezd-
ci k rozjezdům na překážky, tato úprava by byla provedena umístěním kontejnerů 
s květinami.
Rada města bere na vědomí: podané informace k provozu a otevření BMX dirty 
– parku.
 Darovací smlouva – AUKO spol. s r.o.
Starosta předložil návrh darovací smlouvy společnosti AUKO s r.o. Pěčín na dar 
ve výši 3.000,-Kč, který je určen na spolufi nancování kulturních programů v rámci 
akce „Anenská pouť 2012“ v Rokytnici v O.h.
Rada města schvaluje: uzavřít darovací smlouvu na přijetí daru od společnosti 
AUKO s r.o. Pěčín, dle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu.
 Pronájem Párty stanu – Anenská pouť
Starosta podal informaci o zájemci na pronájem párty stanu v době konání Anenské 
pouti. Párty stan bude v době od 12,00 hodin 27.7.2012 do 12,00 hodin 28.7.2012 
v pronájmu s fyzickou osobou podnikatelem panem Tomášem Fridrichem a od 12,00 
hodin 28.7. do ukončení akcí bude v pronájmu sboru dobrovolných hasičů Rokytnice 
v O.h. 
Rada města schvaluje: uzavřít  smlouvu o pronájmu párty stanu v době od 12,00 
hodin 27.7.2012 do 12,00 hodin 28.7.2012 v pronájmu s fyzickou osobou podnika-
telem panem Tomášem Fridrichem a od 12,00 hodin 28.7. do ukončení akcí bude 
v pronájmu sboru dobrovolných hasičů Rokytnice v O.h.

 Smlouva o propagační činnosti  - ORLICKO a.s. Nebeská Rybná
Starosta předložil návrh Smlouvy na propagaci, podanou společností ORLICKO a.s. 
Nebeská Rybná v době konání tradičního Cyrilometodějského koncertu v Nebeské 
Rybné. 
Rada města schvaluje: uzavřít Smlouvu o propagaci se společností ORLICKO a.s. 
Nebeská Rybná.

 Finanční odbor Městského úřadu Rokytnice v Orlických ho-
rách upozorňuje občany města Rokytnice v Orlických horách 
na blížící se splatnost místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů za rok 2012 - 30. září 2012.
Zároveň upozorňujeme občany, že 31.8.2012 vypršel termín 
splatnosti místního poplatku ze psů za rok 2012. 
   V případě neuhrazení poplatků ve stanoveném termínu správ-
ce poplatku (městský úřad) vyměří poplatek platebním výmě-
rem, kterým může být tento poplatek navýšen až na trojnásobek 
původní částky. 
   S případnými dotazy k placení poplatku se občané mohou obra-
cet na Finanční odbor MěÚ (tel. č. 494 379 022, příp. e-mailem: 
marcela.rykrova@mu.rokytnice.cz )

Obraz městečka Rokytnice
 Občané a ná-
vštěvníci naše-
ho města, kteří 
navštívili v prů-
běhu Anenské 
pouti rokytnic-
ký zámek, měli 
možnost poprvé 
vidět restauro-
vaný obraz měs-
tečka Rokytnice 
v polovině 18. 
století. Dobovou 
malbu o rozmě-
ru 160 x 115 cm, 
kterou si město 
pronajalo od Ná-
rodního památ-
kového ústavu, 
vytvořil na za-
kázku šlechtické-
ho rodu Nostic-Rieneck neznámý autor jako součást souboru osmi 
obrazů šlechtických sídel Nosticů v Horní Lužici, Slezsku a Čechách. 
Malba velmi věrně zachycuje především prostor náměstí okolo 
r. 1750, ale například i původní vzhled kaple sv. Anny nebo starou 
budovu dřevěné radnice v místě dnešní provozovny VD Sněžka. 
Zajímavostí je, že obraz byl až do roku 1945 součástí mobiliáře ro-
kytnického zámku. Až později byl převezen do státního depozitáře 
památkového ústavu. 
 V letech 2011-12 prošel obraz nákladnou obnovou. V součas-
nosti bude využit v reprezentačních prostorách zasedací místnosti 
zastupitelstva města. Na požádání je možné zajistit jeho prohlídku. 

Z VAŠICH DOPISŮ...
  Vážená redakce,
 s velkým zájmem jsem si pro-
četl poslední číslo Horského ku-
rýru a zaujal mě výčet pořádaných 
akcí v našem městě. Byla to reakce 
na mnohá konstatování různých 
škarohlídů a věčných kritiků, že 
se nepořádají žádné akce v našem 
městě. Byl jsem překvapen dlou-
hým výčtem uskutečněných akcí.
 Dle možností se často snažím 
řady akcí zúčastňovat, převážně 
jako divák a musím konstatovat, 
že tyto akce probíhají, a je nutno 
velice poděkovat mnoha dobrovol-
ným organizátorům a pořadatelům 
těchto akcí. Jsou to právě tito lidé, 
kteří na úkor svého volného času, 

se do dění zapojují a snaží se obča-
nům města zpříjemnit volné chvíle. 
Za toto jejich snažení jim opravdu 
patří velké poděkování.
 Chtěl by krátce poukázat na ně-
které akce, které byly ukázkou dob-
ře zorganizovaných a zvládnutých 
akcí. Jezdecký den pořádaný spor-
tovním oddílem Wirhanea, spor-
tovní závody našich hasičů v rámci 
setkání Rokytnic České republiky, 
divadelní vystoupení ochotníků, 
které navštívilo minimum diváků. 
Organizování besídek Základní 
a Mateřské školky. Zájezdy po-
řádané SGMR. To vše byly akce, 
které obohatily život města. Přes-
to bych chtěl vyzvednout tři akce, 
které byly opravdu velice vydaře-
né a všem návštěvníkům, aktivním 

i pasivním, zpříjemnily volný čas. 
Den kola byla akce spíše sportov-
ně založeným návštěvníkům. Byla 
ukázkou sportovní aktivity řady ob-
čanů a divák si přišel na své při po-
hledu na zápolení soutěžících. Další 
akcí, která zpříjemnila celý den ob-
čanům města a návštěvníkům, byly 
Skotské horalské hry, které proběh-
ly v rámci Anenské pouti a staly 
se nejlepší akcí letošní poutě(ne 
pouze dle mého názoru). Vystou-
pení Sboru z hor, bylo opravdovou 
třešničkou na dortu a ukázkou toho, 
že máme šikovné a aktivní občany 
města, kteří se snaží pro lidi něco 
organizovat a zpříjemňovat jim de-
nodenní život.
 Co jsem chtěl tímto svým pří-
spěvkem říci? Chtěl jsem velice 

poděkovat všem těm, kteří se aktiv-
ně podílí na kulturním, sportovním 
a jiném vyžití občanů města. Chci 
jim poděkovat za tuto jejich dobro-
volnou činnost a hlavně jim popřát 
do jejich činnosti mnoho nových 
nápadů, elánu a sil. Je nutno se ne-
nechat odradit věčnými kritiky, kte-
ří budou kritizovat vždy a přitom se 
nikdy žádné akce nezúčastní a nic 
nezorganizují. Poděkování patří při 
zajišťování akcí městu, Infocentru 
a všem ostatním dobrovolným orga-
nizátorům a pořadatelům. Závěrem 
bych chtěl konstatovat: Každý kdo 
má zájem se pobavit, zasportovat si 
a poznat něco nového, má v rámci 
pořádaných akcí možnost se sebere-
alizovt. A proto Vám všem děkuji.

Matyáš Břetislav

Svatováclavský  koncert
 Pátý ročník z řady Svatováclavských 

koncertů se letos uskuteční v zámeckém 
kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici 

v pátek 28. září 2012.
Vystoupí rokytnický Sbor z hor



Nové knihy
v září

Pro děti a mládež:

O veliké řepě 
– leporelo pro nejmenší
Podej mi ruku, Radko 

– Lanczová, L. – pro dívky
Noemova archa – Říčařová, T. 

– ilustrovaný příběh 
o potopě světa

Robinson Crusoe 
– převyprávěla Eislerová, J. 

- krásné čtení pro menší děti

Povinná četba:

Václav Havel - Hry 3

Na přání čtenářů:

Koukám se okolo 
– Devátá, I.

Simona Monyová
Dům na Páté avenue 

- Bushnellová , C.
Věra Čáslavská 

– život na Olympu 
– Kosatík, P.

Beletrie pro dospělé:

Ostrov uklízeček 
– Moserová, M. 

- román s humorem a ironií
Hlas srdce 

- Bradfordová, B. T. 
- román čtyř životních osudů

Vstupenka do ráje 
– Lanczová, L. 

- román pro ženy
Svatá válka 

– Bergen, P. L. - svědectví 
o světě Usámy bin Ládina

Matka v krizi 
– Monyová, S. 

- jak chodí život obyčejné ženy
Mistrova smrt 
– Velinský, J. 

- krimi s detektivem 
Otou Finkem

Naučná literatura:

Otakar Vávra 100 let 
– Menzel, Němcová, 

Taussig, Jaroš

Knihovna je otevřena kaž-
dé úterý a čtvrtek vždy

od 13 do 18 hodin.

Čtenářský poplatek pro dětiČtenářský poplatek pro děti
je 50,- Kč, pro studentyje 50,- Kč, pro studenty

a důchodce 70,- Kč a proa důchodce 70,- Kč a pro
ostatní dospělé čtenářeostatní dospělé čtenáře

100,- Kč na 1 rok.100,- Kč na 1 rok.

Knihovna v Rokytnici

 Koncem srpna byla dokon-
čena první etapa obnovy histo-
rické fasády na farním kostele 
Všech Svatých v Rokytnici. 
Jedna z nejvýznamnějších pa-
mátek Městské památkové zóny 
tak získala novou tvář. Součás-
tí prací byla i oprava ciferníků 
věžních hodin. 
 Projekt byl fi nancován částeč-
ně z dotace Ministerstva kultury, 
Městem Rokytnice, Římskoka-
tolickou farností a z darů veřej-
nosti.

text a foto ZS

Nová fasáda kostelaNová fasáda kostela

Rokytnický dirty park otevřen

 Na začátku července byl slavnostně otevřen dirty park 
pod nákupním střediskem v Rokytnici, určený pro terénní 
kola BMX a MTB. Vlastní zahájení bylo doprovázeno ex-
hibicí „mistrů“ svého oboru, ale i místních kluků, při které 
se až zatajoval dech.    

ZS, Foto: T. Saligr

Den otevřených dveří 
na stavbě muzea

 Na svátek sv. Anny proběhl v rámci programu Anenské pouti 
2012 Den otevřených dveří na stavbě muzea Orlických hor. Ná-
vštěvníci, kteří této možnosti využili, tak měli jedinečnou šan-
ci si prohlédnout poločas této rekonstrukce historické budovy 
sýpky z druhé poloviny 19. století, která najde své nové využití 
jako moderní muzejní prostor expozice Orlických hor. Během 
dvou hodin, kdy byla stavba otevřena pro veřejnost, využilo 
této možnosti okolo 50 návštěvníků. Protože se v období pouti 
zdržuje v Rokytnici také nemálo rodáků, nyní žijících v Ně-
mecku, byl zajištěn i překlad do německého jazyka. 
 Projekt „Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických ho-
rách pro umístění stálé muzejní expozice“ je spolufi nancován 
z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Regi-
onálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Naučná stezka 
po linii předváleč-

ného opevnění
 Město Rokytnice v Orlic-
kých horách vybuduje do kon-
ce tohoto roku populárně 
naučnou stezku od Panského 
Pole po Anenský vrch po linii 
předválečného opevnění, kte-
ré patří mezi nejzachovalejší 
u nás. „Náklady 750 tisíc korun 
na její vybudování budou spo-
lufi nancovány z Fondu mikro-
projektů Evropské unie,“ dodal 
starosta Rokytnice v Orlických 
horách Petr Hudousek. 
 Trasa povede i na tvrz Ha-
nička, která  se nachází neda-
leko Rokytnice v Orlických 
horách. Byla vybudována jako 
součást našeho stálého předvá-
lečného opevnění, budovaného 
proti tehdejšímu rozpínající-
mu se Německu. Její výstavba 
probíhala v letech 1936 – 1938 
a stavebně byla dokončena 
za necelé dva roky. Tvrz  Ha-
nička se skládá ze šesti bojo-
vých objektů na povrchu, kte-
ré jsou v podzemí navzájem 
propojeny 1500 metry chodeb 
a sálů. Podzemí v hloubce 
od 18 do 35 metrů bylo vyru-
báno ve skále. Tvrz měla plá-
novanou posádku 426 mužů. 
V roce 1938 nebyla v důsledku 
uzavření mnichovské dohody 
využita.

Josef Krám

Městské informační a kulturní 
středisko Rokytnice v O.h.

Otevírací doba 
září až prosinec

PO  9.30 - 11.30, 12.00 - 16.00
ÚT a ČT   7.30 - 11.30, 
                  12.00 - 14.00
ST a PÁ     7.30 - 11.30, 
                  12.00 - 16.00
SO a NE       zavřeno

Poděkování 
panu MUDr. Martinu Macá-
kovi za péči o Jana Špačka, 
přátelům a známým za účast 
na rozloučení a projevenou 
soustrast.

Děkuje družka Dáša 
a dcery Vlasta 

a Martina



Ohlédnutí za Anenskou poutí

 Vystoupení orientálních 
tanečnic na zámeckém nádvoří

 Ozdobou zámeckého nádvoří 
byla živá socha Císaře Josefa II.

 Velkou atrakcí pouti byl historický parní válec, který se vydal 
na projížďku městem.

 Souboj klanů v přetahování lanem.

Anenská pouť 2012 je za námi. 
A jaká vlastně byla?

 Vlastní oslavy svaté Anny za-
čaly tradičním koncertem Tóny 
bez hranic v kostele Všech Sva-
tých na náměstí, následovaly bo-
hoslužby v českém i německém 
jazyce v kostele i v kapličkách 
sv. Anny, Panny Marie v Údo-
líčku, ale i na Anenském vrchu. 
V páteční podvečer jsme zavzpo-
mínali na retro pořad Televarieté 
a shlédli bouřlivý ohňostroj. 
 V sobotu za krásného slunného 
počasí se rozjely rovnou dvě vel-
ké akce. Ta první byla v nádvoří 
zámku. Po celý den zde bylo his-
torické tržiště a bohatý kulturní 
program pro malé i velké. Bylo 
připraveno čtvero pohádek v po-
dání loutkového divadlo paní 
Holasové, show s bičem a lasem, 
vystoupení skvělého Sboru z hor 
a krásných orientálních tanečnic. 
Nádvoří zdobila živá socha Císa-
ře Josefa II., děti Pavlína Vnen-
ková malbami na obličej, vnitřní 
prostory zámku zase galerie ob-
razů pana Litviňuka a restauro-

vaný obraz Městečka Rokytnice 
z pol. 18. století. Během celého 
dne probíhaly prohlídky zámku 
s průvodcem.
 Druhou významnou sobotní 
akcí byly Horalské hry v zámec-
kém parku, které připravili členo-
vé Clanu Orlických horalů. Sou-
těží v těžké atletice, jako je např. 
hod kládou, kamenem či balíkem 
slámy, se zúčastnilo na 140 sou-
těžících (!). 
 Na Anenské pouti letos nechy-
běly ani tradiční kapely Lázeňský 
podorlický orchestr a Uni big 
band, které zahrály v párty stanu 
na náměstí, a Archon na hřišti. 
 Po celou dobu pouti běžely 
pouťové atrakce a stánkový pro-
dej, milovníci železnic mohli ob-
divovat Sičovu drobnou železnici 
anebo navštívit muzeum lokál-
ky, kde byly ukázky historické-
ho parního válce, zapůjčeného 
z technického muzea Brno.
 Podle ohlasu návštěvníků, byla 
letošní pouť zhodnocena jako 
velmi zdařilá.

ZS, Foto: JKO, T. Saligr

 Letošní Anenská pouť je minulostí. Rád bych proto poděkoval 
všem, kteří se o její hladký průběh jakkoliv zasloužili. 
 Zejména mě velmi těší, že se do pouťového programu zapojují 
stále více dobrovolníci, kteří bez nároku na mzdu dokáží připravit 
pro návštěvníky pouti kulturní vystoupení a dobrou zábavu. V této 
souvislosti je nutné zmínit především Horalské hry, které měly 
v tomto rozsahu svoji premiéru a kde se vytvořila úžasná soutěžní 
atmosféra pro stovky návštěvníků, dychtících po poměření svých 
dovedností v těžkoatletických disciplínách. Velkou pochvalu za-
slouží také Sbor z hor, amatérský soubor muzikantů a zpěváků, kte-
ří se dokázali během několika měsíců hluboce vrýt do mysli nás 
všech. Jejich hudební i pěvecké výkony jsou vskutku pozoruhodné. 
Jsem rád, že neodmyslitelnou součástí pouti se stal i areál místního 
zámku se svým řemeslným tržištěm a množstvím kulturních příle-
žitostí. Letos se návštěvníci mohli nově dozvědět také něco z his-
torie této památky, která byla dlouho veřejnosti uzavřena. Děkuji 
rodině Peškových za vstřícnost při jednání o podmínkách pronájmu 
zámeckého areálu a za přípravu prostor ke konání sobotního progra-
mu. Nesmíme opomenout také aktivitu Letohradského železničního 
klubu zajišťující provoz místního železničního muzea, který pro le-
tošek připravil ukázky činnosti samohybného parního válce. Jeho 
„spanilé nedělní jízdy“ po městě jistě potěšily mnoho návštěvníků 
pouti a fandů staré techniky. Závěrem chci také poděkovat Měst-
skému informačnímu a kulturnímu středisku a také hasičům, kteří 
přispěli dobrou organizací letošní pouti k jejímu bezproblémovému 
průběhu. Jsem velmi rád, že návštěvníci naší Anenské pouti oceňu-
jí bohatost jejího programu a příjemnou atmosféru, kvůli které se 
k nám vždy rádi vrací. 

Petr Hudousek, starosta města



 Radim Toman s Ginger 
– vítězové Podovčínského poháru

 Denisa Fricová s Berenikou v Barrel race

 Anička Plívová s Berenikou - Trail junior - 3. místo

Výjezdy rokytnických hasičů
Pojďme nahlédnout do statis-
tiky výjezdů rokytnických ha-
sičů za uplynulé léto. Je velmi 
pestrá, ale bohužel obsahuje 
i velmi smutné věci.

 13.6. v brzkých ranních hodi-
nách svolával zvuk sirény roze-
spalé hasiče k dopravní nehodě 
osobního vozidla Škoda Octa-
via. Mladý řidič vydatně posil-
něný alkoholem usedl za volant 
a jeho jízdu zanedlouho rázně 
ukončil sloupek plotu u pro-
vozovny fi rmy Svitr. Hasiči 
na místě provedli obvyklé úko-
ny spočívající v zamezení úniku 
provozních kapalin a zabránění 
vzniku požáru. Řidiče převzali 
do své péče záchranáři a převez-
li jej do nemocnice na pozoro-
vání.

 20.6. postihly Rokytnici pří-
valové srážky a silný vítr. Mnozí 
z nás mají ještě v živé paměti, 
jakou nevídanou neplechu doká-
zal příval vody napáchat. Nej-
horší situace byla v restauraci 
Klub, kde voda zaplavila sute-
rénní prostory životně důležité 
pro chod restaurace. Voda se 
ale objevila i ve sklepě mateř-
ské školy a několika rodinných 
domů i bytovek. Na Prostřed-
ní Rokytnici nevydržela nápor 
větru lípa, která zneprůjezdnila 
silnici do Říček a Bartošovic. 
Vzhledem k rozsahu událostí 
hasiči neváhali s vyhlášením 2. 
stupně poplachu a do Rokytnice 
byly povolány všechny dosaži-
telné posily z okolí.

 6.7. bylo zapotřebí odstra-
nit několik spadlých stromů 
na Nebeské Rybné směrem 
na Souvlastní, kdy tyto polomy 
zablokovaly provoz na komuni-
kaci Nebeská Rybná - Zdobnice.

 17.7. v ranních hodinách byl 
nahlášen požár rekreační chalu-
py ve směru z Rokytnice na Ne-
beskou Rybnou nedaleko místa, 
kde bývalo stavení Mačkových. 
V době příjezdu první jednotky 
na místo byl již objekt zasažen 
4. stupněm požáru, což zna-
mená, že v podstatě dohoříval. 
Hasiči na místě už jen zabránili 
ochlazováním rozšíření požáru 
do okolí. Negativem bylo pozd-
ní zpozorování požáru, neboť 

v okolí objektu nejsou žádná 
další obydlená stavení, objekt 
je v kopcovitém terénu a požár 
zpozoroval až první ranní řidič, 
který tudy projížděl.  

 28. a 29.7. proběhly dva zása-
hy na likvidaci spadlých stromů 
a vyproštění autobusu.

 3.8. hasiči spěchali k doprav-
ní nehodě v Bartošovicích, kde 
došlo ke střetu motorového vo-
zidla a cyklistky. Při nehodě 
došlo k těžkému zranění cyklist-
ky, která v době příjezdu ležela 
na komunikaci a byla v bezvě-
domí. Cyklistka utrpěla mnoho-
četná poranění dolních končetin, 
vážné poranění hlavy s tržnými 
ranami v obličejové části. Hasiči 
společně s náhodně kolemjedou-
cím doktorem v civilu provedli 
ošetření tržných ran a zajisti-
li průchodnost dýchacích cest 
trojitým manévrem. Do příletu 
vrtulníku LZS HK byly kont-
rolovány zákl. životní funkce. 
Těžce zraněná byla následně 
transportována do nemocnice, 
kde ale druhý den následkům 
zranění neslučitelných se živo-
tem podlehla.

 21.8. rokytnická jednotka vy-
jela k dopravní nehodě na Seve-
ráku, kde došlo k nehodě řidiče 
motocyklu Jawa 350, občana 
USA, který nezvládl průjezd 
mírnou zatáčkou, kdy havaro-
val a skončil mimo vozovku. 
Při nehodě došlo ke zranění mo-
torkáře, který byl transportován 
do nemocnice v Rychnově nad 
Kněžnou. Štěstím pro řidiče 
bylo, že nedošlo ke střetu s dal-
šími objekty, neboť řidič skončil 
cca 1,5 metru od betonového 
mostku.                               

JKO

Wiyrhanea na letních závodech
 Letos nás na soutěžních kol-
bištích reprezentuje trojice jezd-
ců - juniorky Denisa Fricová 
a Anička Plívová, za dospělé pak 
Radim Toman. S nimi samozřej-
mě jejich partnerky - klisny Be-
renika a Ginger.

Orlické westernové dny 28. 
a 29. 7. 2012 Deštné:
Plívová Anička - Berenika 
- Trail junior - 3. místo
Fricová Denisa – Berenika 
- Trail open - 7. místo,    
- Horsemanship open - 7. místo
Toman Radim - Ginger 
- Pole bending - 1. místo, 
Barrel race -1. místo, 
Key hole – 1. místo, 
Flag race - 1. místo, 
Catch and run - 1.místo

Podovčínský pohár 18.8. Lipo-
vka - po loňsku opět obhájen 
pro Rokytnici!
   Radim Toman s Ginger obhá-
jili loňské vítězství v Podovčín-
ském poháru a trofej se tedy opět 
vezla do Rokytnice. Z pěti startů 

získala dvojice 4 vítězství a jedno 
druhé místo. Ani juniorka Denisa 
Fricová s Berenikou se v konku-
renci neztratily a ze čtyř startů 
v kategoriích junior dvakrát zvítě-
zily a jedenkrát byly třetí.
Děkujeme za vzornou reprezen-
taci!               Za SK Wiyrhanea 

Vlaďka Jiroutová



Česko-polské přátelství Česko-polské přátelství 
se rozvíjíse rozvíjí

 Na golfovém hřišti V Nebeské Rybné se odehrál další z mno-
ha společně pořádaných turnajů golfového klubu Symbióza 
Nebeská Rybná a Chopin golf Szczytná. Tentokrát spolufi nan-
covaný z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Gla-
censis na základě projektu z Fondu mikroprojektů, pod názvem 
„Setkávání podporuje přátelství a pomáhá navazovat nová“, re-
gistrovaným pod číslem CZ.3.22/3.3.02/12.03058. Od počátku 
měl tento den slavnostní charakter. Na penzionu Orlicko vlály 
česká i polská vlajka. Na stolku byly i malé vlaječky, včetně vla-
ječky evropské unie. Zahráli jsme i obě státní hymny a na konec 
také naši klubovou hymnu. Celkem se turnaje zúčastnilo 31 gol-
fi stů a to 24 mužů, 6 žen a 4 děti. Tři nejlepší z každé kategorie 
dostali poháry a všichni upomínkové předměty.
 Jednalo se o první akci podporovanou tímto projektem. Pro-
jekt je časově rozčleněn do období r. 2012 a 2013. Sleduje 
upevňování vzájemné spolupráce a přátelských vztahů s golfi s-
ty ze Szczytné, ale také popularizaci golfu a jeho zpřístupnění 
za dostupné ceny široké veřejnosti.
 Základ byl celé této aktivitě položen vloni o víkendu               
27. - 28. 8., kdy jsme absolvovali první turnaj. Jeden den jsme 
hráli ve Szcytné a druhý den u nás v Nebeské Rybné. Dnes už 
jsme skutečně přátelé. Máme na sebe telefonní čísla, emailové 
adresy a čile komunikujeme. Nejedná se pouze o lidi ze Szczyt-
né, ale i z Wroclavi, Kalisa, Nisy a dokonce z Varšavy.
 Podle plánu se uskutečnil další turnaj pod názvem Symbióza 
CUP 19.8.2012. Celkem se ho zúčastnilo 43 hráčů (28 mužů, 
13 žen, 2 junioři). Potěšitelné bylo, že ve všech kategoriích 
zvítězili naši členové. Jsou to Jirka Mohr z Javornice, Lucie 
Březková z Hradce Králové a Lukáš Holan z Brna. 
 V září i v říjnu se konají další turnaje, ale kromě toho se usku-
teční dvoudenní tréninková soustředění pro dospělé a pro děti. 
Propagace golfu pro zájemce z řad veřejnosti: Na termín          
15. - 16. 9.2012 se mohou přihlásit dospělí. Absolvováním této 
akce, která má název „Nikdy není pozdě začít sportovat“, si 
účastníci osvojí základy golfu, seznámí se s touto hrou částeč-
ně i po stránce teoretické a kdoví, někteří třeba začnou hrát. 
Počet účastníků je orientačně v projektu stanoven na sku-
pinu 15 Čechů a 5 Poláků. Obdobně se bude konat ve dnech                           
29. - 30.9. soustředění pro děti, pod názvem „Učíme se hrát 
golf“. Předpokládáme stejně početnou skupinu 15+5 dětí.
 Tato propagace golfu bude pokračovat i v r. 2013 v jarním 
a podzimním období. Celkem je plánováno každý den 8 hodin, 
v době 8.00 - 16.00 hod. pod vedením instruktora na golfovém 
hřišti v Nebeské Rybné.
 Akce jsou zcela zdarma a zájemci se mohou přihlásit na 
e-mailové adrese pepik.jehlicka@seznam.cz , nebo na tel. čísle 
736 753 702 na září do 10.9.2012 a na říjen do 8.10.2012
 Dětem tuto akci budeme nabízet i ve spolupráci se Základní 
školou v Rokytnici v O.h. 
 Jsem přesvědčen, že podpora takových aktivit z evropských 
fondů je správná. Podporuje sbližování lidí po obou stranách 
hranice, podporuje turistický ruch a propaguje golf na malých, 
úplně obyčejných hřištích, která jsou za dostupné ceny přístup-
ná všem.

Za golfový klub Symbióza Nebeská Rybná o.s. 
Josef Jehlička

„Projekt je spolufi nancován z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis“

Běh naděje v Neratově
 Běh naděje se v rámci Neratovských poutních slavností usku-
tečnil už popáté. Myšlenkově i organizačně nahradil tradici Běhů 
Terryho Foxe, které se v Neratově konaly od roku 2006.
 V sobotu 11. srpna 2012 se u startu pod kostelem v Neratově se-
šlo 131 účastníků Běhu naděje. Sešlost to byla různorodá. Skládala 
se z poutníků, rekreantů, místních obyvatel, uživatelů chráněného 
bydlení Domov a ostatních sportovců. Všem šlo o podporu dobré 
věci! Udělat něco pro své zdraví a přispět do kasiček na výzkum 
léčby rakoviny. Letos se vybralo 5600,- Kč. Děkujeme!

 Součástí Běhu naděje jsou i doprovodné akce, např. prezentace 
Chráněných dílen Kopeček a Naděje, jarmark originálních pro-
duktů Orlické hory nebo hry pro děti a jízda na poníkovi.
 Novinkou letošního běhu bylo hudební vystoupení Sboru z hor. 
Rokytničtí muzikanti svým zpěvem potěšili, pobavili a nadchli 
spoustu diváků. A mně udělali radost hned dvakrát! Poprvé, když 
mi řekli, že Běh naděje podpoří svou účastí i zpěvem a podruhé, 
když penízky vybrané do klobouku nasypali po vystoupení do ka-
siček Běhu naděje. A že jich nebylo málo! Děkuji!
 Další poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří pomohli 
s organizací, Obci Bartošovice v Orlických horách za zajištění 
upomínkových předmětů, Sdružení Neratov za technické zajištění 
akce a příjemné zázemí.                                          L. Hamáčková

Výtvarníci mezi vlaštovkami
 Vrchní Orlice. Již osmý ročník výstavy amatérských výtvarníků a hu-
debních produkcí „Mezi horama“ se uskutečnil 5. – 8. července v kostele 
sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici. Tyto akce vznikly na podporu 
záchrany tohoto kostela. Místo se oživuje a zpřístupňuje se veřejnosti 
jeho historie.
   Již při úklidu kostela a přípravě výstavy bylo jasné, že vše nemusí 
proběhnout hladce. Rozbitými okny a mezerou nad provizorními dveř-
mi prolétávalo bravurním způsobem množství vlaštovek, aby krmily své 
potomky v četných hnízdech a pokrývaly celý interiér vrstvou trusu. 
Ve volných chvílích se hádaly s rehky, kteří zde také hnízdili. I po dobu 
hudebních vystoupení ptáci vesele švitořili a občas něco upustili mezi 
muzikanty. Během celé akce vlaštovky průběžně vyváděly mladé a učily 
je létat, takže se během akce počet opeřenců poletujících v kostele a oko-
lí zněkolikanásobil. U mnoha návštěvníků měly ptačí produkce stejný 
úspěch, jako akce sama.
   Hudební produkci (lidskou) postupně obstaralo seskupení čtyř dívek Har-
fonika, Markéta Šmídová ze Solnice (kytara) a Karel Vepřek (kytara, zpěv).
 I vystavená výtvarná díla měla dobrou úroveň, letos se sešlo 16 výtvarníků. 
 Ti, kteří projíždějí či procházejí tímto romantickým koutem našich 
hor, si jistě všimli, že kostel má opravenou téměř celou střechu a novou 
sanktusní věžičku – zajistila a spolufi nancovala Farnost Neratov za po-
moci fi nancí z Ministerstva zemědělství ČR. Nové vchodové dveře byly 
pořízeny z výtěžku výstav. Občerstvení zajistila Samota Adelheid Vrchní 
Orlice.                                                                                      Petr Zámečník



Tak už to máme zase za sebou
 Ve dnech 6. až 10. srpna se 
konalo fotbalové soustředění 1. 
FC Rokytnice v severočeském 
městečku Zákupy. Po skvělé 
zkušenosti z minulého roku 
jsme se sem rádi vraceli, tento-
kráte však se 37 malými fotba-
listy na krku.
 Cesta proběhla celkem bez 
problémů a s minimem čůracích 
zastávek. Jakmile jsme dorazili 
na místo, strhnul se krutý a ne-
lítostný boj o ty nejlepší poko-
je. Následoval výborný oběd 
a první trénink vedený skoro 
profesionálními trenéry. Během 
příštích dnů se děti účastnily 
mnoha soutěží a her a postupně 
zdokonalovaly své fotbalové 
dovednosti. Díky slunečné-
mu počasí jsme se také mohli 
vyřádit na místním koupališ-
ti a navštívit starého dobrého 
medvěda Medouška ve vodním 
příkopu zákupského zámku.
 Ve čtvrtek za námi přijela 
pořádková jednotka Policie 
ČR z České Lípy, která měla 
u dětí velký úspěch. Policisté 

nás seznámili se svou činností 
a vybavením policejního auta. 
Ti zvědavější si směli vyzkou-
šet i ochranný oděv pracovníka 
pořádkové jednotky nebo si po-
držet některou z předváděných 
zbraní.
 Příštího dopoledne jsme za-
čali balit a vyklízet pokoje, aby-
chom se opět nalodili do našeho 
autobusu. Po téměř 3 vyčerpá-
vajících hodinách se autobus 
vřítil do naší rodné Rokytnice 
a to za burácení písně V pekle 
sudy válej od skupiny Kabát. 
Soustředění se velmi vydařilo, 
za což patří dík hlavně organi-
zátorům akce.
 Během soustředění nebylo 
vážně zraněno žádné dítě a žád-
ný z trenérů neutrpěl nervový 
kolaps.            1. FC Rokytnice

Porostou? (7. díl)
 A je tu září, hlavní houbařský měsíc. Lidé vyrážejí do lesů, aby 
přinášeli plné košíky hřibovitých hub, především suchohřibů. Nej-
známější a nejchutnější je suchohřib……(1. tajenka), lidově zvaný 
poddoubák, podhříbek, u nás v podhůří Orlických hor panský (pan-
čák, panšťák). Název zřejmě pochází z německého….(2. tajenka), 
což však označuje hřib smrkový.

JEDNOSMĚRNÁ KŘÍŽOVKA 
(1. tajenka)

DOPLŇOVAČKA  (2. tajenka)

A. Servaná. - Zápasnický chvat; 
úrodná krajina na Moravě.
B. Chlapecké jméno; plošná 
míra - Turist. přístřeší; zkratka 
naší první scény; věnovaná věc.
C. Literární útvar; ukaz. zájme-
no - Předložka; ozdoba na lustr; 
číslovka.
D. Stromový mývalovitý savec; 
starší vzt. zájmeno - SPZ Pardubic; 
angl. souř. spojka; jméno Zátopkové.
E. Severoameričtí mloci; iniciály tenisty Lendla - SPZ Šumperka; 
starobabylonské město; západoevr. veletok; africký veletok.
Řešení: Každý řádek oběhnete dvakrát. Poslední písmeno výra-
zu je počátečním výrazu následujícího.

1. Arab. označení pána. 2. Ženské jméno. 3. Rokle. 4. Zápalka 5. 
Město 50 km od Florencie. 6. Vrt. 7. Útvar vyvrhující lávu. 8. Pa-
řížská řeka. 9. Umělé vlákno. 10. Asijská olejnina. Pomůcka: sáhib

Stanislav Lank, znění tajenek na str. 16



 V červnu se děti na MÚ rozloučily s Mateřskou školou v Rokytnici.

MŠ Rokytnice
Zpráva, informace, Zpráva, informace, 

prosbaprosba
• Kapka krve pro naše děti, v pořadí již pátá, se uskuteční ve středu 
26.9.2012. Přidejte se k nám! Stávající i nový dárci mohou doplnit 
naše řady. Uděláte dobrý skutek, posílíte svůj vnitřní klid a s partou 
správných lidí prožijete fajn výlet. Informace a materiály ohledně 
dárcovství u ředitelky MŠ. (tel. 731 578 005)
• V budově mateřské školy probíhají vnitřní úpravy. Žádáme rodiče 
dětí i veřejnost o pochopení a toleranci. Vše děláme pro zlepšení 
a zkrášlení školky pro naše děti, ale všechno chce svůj čas. Jak vidí-
me na poutačích: MUSÍME TO OPRAVIT.
• Vzhledem k tomu, že chceme „jít s dobou“, zajímají se naše paní 
učitelky o nové trendy ve vzdělání. Jedna z možností je interaktiv-
ní tabule (naše ZŠ je vybavena tabulemi pro školní děti). Pro děti 
předškolního věku jsou vhodné tzv. tabule SMART. Jedná se o do-
tykovou interaktivní tabuli s vhodným programem. Ovšem problém 
(jako většinou) je v ceně. Pokud se najde z řad občanů, podnikatelů, 
či zkrátka jen přátel školky ochotný dárce, tak s radostí přijmeme 
jakoukoliv částku a budeme přidávat „korunku ke korunce“. Nejen 
počítač a „střílečky“ může umět vaše dítě ovládat. Včasné sezná-
mení s prací na tabuli SMART může dětem ulehčit vstup do ZŠ. 
Za případné nabídky děkujeme.                      Vaše školička (Gall.)

CELNICE KUNŠTÁT
8. září 2012 od 14 hodin v Orlickém Záhoří

Vraťte se s námi do pohnutého období podzimu 1938 a vzpomeňme 
na události, které se zapsaly do historie naší republiky, ale i celé Evropy.

Doprovodný program: ukázky dobové techniky, od 16 hodin 
zábava na hřišti v Orlickém Záhoří

MŠ Bartošovice
 Program činnos-
ti posledního čtvrt-
letí školního roku 
2011/12 měly děti 
MŠ Bartošovice 
nabitý. Od dubna 
do června, tak jako 
v minulém roce 
jezdily na před-
plavecký výcvik 
do Plavecké školy 
v Ústí nad Orlicí. 
Po skončení po-
slední lekce se jelo 
na výlet na Andr-
dlův Chlum (na fo-
tografi i). Tady děti 
vystoupaly po 183 
schodech na roz-
hlednu. Nikdo se 
nebál a tak odmě-
nou jim byl pohled z výšky téměř 40ti metrů. Další zážitek pak byl 
sestup dolů. Všichni to zvládli a dole je čekala svačina, kolotoče, 
houpačky a prolézačky. Počasí bylo nádherné, takže to stálo za to.
 To ale nebylo vše. Již 31. května za pomoci Obecního úřadu 
v Bartošovicích, který zajistil dopravu, vyrazily děti do ZOO 
ve Dvoře Králové n.L.
 Další výlet, pro špatné počasí odložený byl 21.6. do krásné 
zahrady zámku v Častolovicích. Sem se vypravily vlakem a již 
tato jízda tunely byla velkým zážitkem. V samotné záhradě mezi 
zvířátky strávily tolik času, že prohlídka zámku se již nekonala.
 26.6. se konalo ve školce loučení se školáky. Do 1. třídy se 
připravuje Vendulka Doležalová a Florik Bukáček z Bartošovic 
a Vojta Koblížek z Rokytnice v Orl.h. Po nezbytném šerpování 
začal velký „mejdan“ na rozloučenou s budoucími školáky. Na zá-
věr úterního odpoledne se všichni dívaly na pohádku Svatojánský 
poklad, kterou jim zahrálo divadélko Štafl ičky. 
 Do 13. července si pak děti užívaly pobyt ve školce, aby se pak 
13. srpna zase sešly a zahájily další školní rok. 

Vaše učitelky MŠ Bartošovice v Orl. h.

Hledejte poklady 
v „Zakletých Říčkách“

 V Říčkách si během léta a podzimu můžete vyzkoušet nevšed-
ní aktivitu snoubící dobrodružství, prospěšnou fyzickou aktivitu 
a pobyt na čerstvém vzduchu. Na malé i velké dobrodruhy tu 
čeká geocachingová hra s tajemným názvem Zakleté Říčky. 
 Hledat budete celkem devět skříněk s pokladem, tzv. „kešek“, 
rozmístěných v Říčkách i blízkém okolí. Pátrání vás zavede 
na nejzajímavější místa zdejší přírody - do lesů i na vrcholky 
kopců či poblíž válečného dělostřeleckého opevnění. 
 Ke hledání potřebujete jen GPS navigaci (v mobilním tele-
fonu či jako samostatné zařízení) a záznamový arch s mřížkou. 
Ten, kdo objeví alespoň 6 či všech 9 kešek získá slevový poukaz 
v hodnotě 10% či 20% do lanového centra v Říčkách.
 Bližší informace získáte u všech ubytovatelů v Říčkách 
a na stránkách sdružení Region Říčky: www.rickyregion.cz 

ZS

Pečovatelská služba Města Rokytnice v O.h. 
nabízí své služby:

při zajištění stravy a chodu domácnosti, při osobní 
hygieně, při zvládání běžných úkonů o svoji osobu, 

při zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, při uplatňování práv, při obstarávání 

osobních záležitostí.
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek 6.30 – 15.00 h.

TEL.: 491 616 996



Správa CHKO Orlické hory radí...
 Jedním z úkolů správy CHKO je posuzování staveb na území chráněné krajinné oblasti v rámci řízení ve-
dených stavebními úřady. Výstavba na tomto území by měla respektovat určité objemové a architektonické 
limity. Našim cílem v této problematice je alespoň rámcové zachování tradičního vzhledu staveb i při využití 
současných technologií, nových materiálů nebo třeba požadavků na komfort bydlení či rekreace. Seriál do-
poručení pod výše uvedenou hlavičkou „Správa CHKO Orlické hory radí...“ pokračuje dalším dílem:

ČESKÁ ROUBENKA NENÍ TOTÉŽ CO KANADSKÝ SRUB

 Dřevostavba je domem, jehož hlavním stavebním materiá-
lem je dřevo. Ke stavbě tohoto typu domu jsou používána dřeva 
jako smrkové, jedlové či dřevo z borovic a modřínů. Mluvíme-li 
o výrobních postupech, pak patří mezi dřevostavby kupříkladu 
„roubenky“ či sruby.

A čím se liší jednotlivé druhy dřevostaveb?

   Roubenky jsou stavby, jejichž stěny jsou zbudovány technikou rou-
bení. Trámy kladené vodorovně na sebe jsou v rozích spojovány růz-
nými typy tesařských vazeb. K provedení řádného roubení na našem 
území patří takové úpravy nároží, které nevyžadují přesahy trámů 
(kromě horních věnců). Pro stavbu se používají trámy hraněné, za-
ručující lepší soudržnost stavby. Fázky (stržení hran rámů) jsou zho-
toveny ručně (pořízem) nebo strojově (frézou). Ručně stržené hrany 
vzbuzují dojem starodobého vzhledu, naproti tomu strojově stržené 
hrany vypadají spíše moderně. Základní, dlouhodobě užívaná je roho-
vá vazba na tzv. rybinu, ve které má konec každého trámu při bočním 
pohledu tvar připomínající rybí ocas. Vyjetí prvku z vazby se zamezu-
je protiběžně šikmým seříznutím či spíše ztesáním dosedajících ploch. 
Mladší způsob vazby, který se ve vesnickém prostředí postupně obje-
voval od závěru 18. století, představuje vazba na tzv. zámky - systém 
nahrazující šik-
mé plochy sou-
stavou kolmo 
zalamovaných 
v o d o r o v n ý c h 
a svislých plo-
šek. Mezery 
mezi hranoly se 
vyplňují přírodní 
izolací, nejčas-
těji ovčí nebo 
minerální vlnou. 
Izolace se za-
krývá dřevěnými 
lištami.

 Povedená novostavba roubenky nejen lahodí 
oku, ale je v ní příjemné a zdravé bydlení.

 Sruby jsou doma třeba v Kanadě, na území 
CHKO působí cize.

 Návrhem a realizací obdobné stavby na území CHKO chybu ur-
čitě neuděláte. Tradiční české dřevostavby roubenek zdaleka nepatří 
jen do skanzenu lidové architektury. Ti, kteří je celoročně obývají, i ti 
kteří je využívají pouze k víkendové a prázdninové rekreaci, chválí 
ten neopakovatelný pocit klidu a pohody, který z nich vyzařuje.
 Někdy se můžeme setkat s pojmem tzv. falešné roubení. Jedná se 
o vodorovný dřevěný obklad imitující skutečné masivní roubení. Po-
užívá se především k venkovním obkladům zděných staveb a dřevo-
staveb, lze jej použít tam, kde to technické možnosti dovolují.
 Na druhou stranu sruby se pojí především k severským oblastem. 
Dostatek dřeva na stavbu v těchto končinách zapříčinil, že se zde 
stavělo mnohem více jen ze dřeva, než z kamene a jiných materiálů. 
Sruby mají domov tedy především ve Skandinávii a Kanadě. Ka-

 Někdy se můžeme setkat i s dřevostavbou provedenou sice z hra-
něných trámů, ale s přesahy na nárožích. Vizuálně se tento typ kon-
strukce podobá spíše srubu a jeho původ je jihozápadně od našich 
hranic. 

   Na území CHKO však stavby žádného typu srubu není možné 
doporučit. Z pohledu ochrany krajiny není důležité pouze materiálo-
vé provedení stavby. Od stavebníků a projektantů často slyšíme: „...
vždyť se jedná o stavbu z přírodního materiálu, tak co se vám nelí-
bí?...“ Z hlediska krajinného rázu považujeme za důležité zachovat 
typický výraz jednotlivých staveb. Roubené stavby, které v našem 
regionu můžeme vidět, jsou výsledkem dlouhodobého vývoje, kte-
rý závisel na politické či ekonomické situaci v zemi, klimatických 
podmínkách či vkusu zdejších obyvatel. Architektonické prvky, jež 
původní chalupy vykazují, jsou typické právě pro oblast Orlických 
hor a částečně se liší i od objektů v jiných koutech republiky, natož 
od staveb někde na druhém konci světa! Jedná se např. o tvar a sklon 
střechy, oken, konstrukci, materiálové či barevné provedení. 
   Jedním z hlavních důvodů proč byla chráněná krajinná oblast vy-
hlášena je i zachovalé historicky vzniklé charakteristické uspořádá-
ní jednotlivých obcí a zachovalá tradiční lidová architektura. Cílem 
krajinářů je tedy novou výstavbu směřovat správným směrem tak, 
aby to naše „tradiční“ nebylo vlivem novodobých a cizích vlivů vý-
razně narušeno či nevratně poškozeno.
   Všem milovníkům srubů se tedy předem omlouváme, ale výstavba 
tohoto typu stavby nemá v našich horách vzhledem k výše uvedené-
mu zelenou. Na příliv „nepůvodních“ staveb zareagovala i zastupi-
telstva některých obcí v CHKO, která se usnesla, že nechtějí srubové 
stavby povolovat na území jejich obce.  

Ing. Pavla Marvanová, Správa CHKO Orlické hory

nadský srub je jedním typem stavby, která se díky otevření hranic 
v posledních letech objevila i u nás. Při stavbě srubů jsou používány 
celé kmeny stromů (odkorněné kuláče). Nárožní vazbu tvoří přesah 
nárožních konců - zhlaví. To představuje částečné vyžlabení v místě 
vazby, do kterého nasedne horní prvek opět svým výžlabkem. 
 Z hlediska 
konstrukce jsou 
tedy hlavní roz-
díly mezi sruby 
a výše zmiňo-
vanými rouben-
kami především 
v úpravě nosných 
dřevěných prvků 
tvořících obvo-
dové stěny (kula-
tiny resp. trámů) 
a provedené cha-
rakteristické ná-
rožní vazbě.



placená inzerce

Odevzdávejte vysloužilá elektrozařízení na sběrný dvůr nebo prodejci 
při koupi nového. Více informací na www.elektrowin.cz

Doma 
v Orlických horách

Během letních prázd-
nin vyšly noviny DOMA 
V ORLICKÝCH HORÁCH 
- noviny pro milovníky 

Orlických hor, jejich pří-
rody a lidí. Jsou zdarma 
k dostání v informačním 

středisku v Rokytnici.

TRAFIKA 
PETR KUNC 
ROKYTNICE

NABÍZÍME:
Školní potřeby

tužky, pera, pastelky, 
voskovky, 

vodové i temperové 
barvy, štětce, pravítka
sešity, desky na sešity, 

desky na písmenka 
a číslice, penály,

obaly na sešity i knihy

knihy vám na požá-
dání obalíme

KALENDÁŘE A DIÁŘE 
2013

DŘEVĚNÉ PALIVOVÉ 
BRIKETY

Prodám Prodám 
stavební stavební 
pozemekpozemek
1600 m2 v Rokyt-
nici v Orlických 

horách

Inženýrské sítě 
na pozemku.

Cena 
320,- Kč / m2

včetně stavebního 
povolení a projek-
tu – možno stavět 

IHNED.

VOLEJTE
tel.: 777 032 791



placená inzerce

ŽALUZIE KRČMÁŘ
 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

Firma:  465 612 077

Mobil:  602 412 012

Privat:  465 612 602

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

Trafika Dana VeseláTrafika Dana Veselá
náměstí Rokytnice v O.h.

 dobíjení telefonů přes terminál 
 kurzové sázení
 sazka, sportka ON-LINE 
 denní tisk l  upomínkové předměty 
 drogerie

OTEVÍRACÍ DOBA:OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek  6 - 17 hod.
sobota  7 - 12 hod.
neděle  8 - 12 hod.

Všechny zveme
 k nákupu!

SERVIS jízdních kol
PRODEJ jízdních kol zn.

APACHE A CTM
Mirek Saligr

Rokytnice v O.h. čp. 473,  Tel.: 736 752 210 Webové stránky: www.mamor.cz
Ceny na webu jsou platné při odběru nad 3000,- Kč bez DPH.

Prodám byt
2+1 a 1+1

v sídlišti U Nádraží 
v Rokytnici v O.h.
Tel.: 736 700 338



Hasičský tábor den po dni
 Jako každým rokem se o prázdninách konal Hasičský tábor 
v Brodci u Kostelce nad Orlicí. Letošní téma bylo „Za havajskou 
zátokou“ neboli piráti a havajské tanečnice. Na táboře bylo celkem 
šest hasičských sborů, s kterými jsme museli soupeřit. 
 V sobotu 14. července jsme najížděli do tábora. Zbytek soboty 
jsme se seznamovali s jinými dětmi a zabydlovali se ve stanech. 
Nedělní den začal budíčkem, rozcvičkou a ranním nástupem, 
na kterém nám představili vedoucí a řekli nám, co a kam smíme 
a další věci, které jsme museli znát, abychom neporušovali pravi-
dla tábora. Po výborné snídani jsme měli za úkol vymyslet si název 
oddílu a nakreslit si vlajku. Naše byla pojmenovaná jako náš oddíl 
„Opičky Bobo Bobo“. Také jsme vyráběli měšec, do kterého jsme 
za hry dostávali zlaťáky a stříbrňáky, vymýšleli příběh o naší vlaj-
ce. Ještě před obědem byl nástup v kostýmech, kluci piráti a holky 
havajské tanečnice, a představení své vlajky a příběhu (foto 1).

 
 Neděle byl návštěvní odpočinkový den. Na svoje děti se přijelo 
podívat mnoho rodičů.
 V pondělí ráno přijela do tábora vojenská policie a v zápětí měst-
ská policie z Kostelce. Ukázali nám spousty věcí a také předvedli 
psy a jejich práci u policie. Odpoledne k nám přijeli hasiči z Rych-
nova s raftem a také nám udělali sníh na Havaji, z kterého měli 
všichni radost. I ti největší dováděli, jako malé děti. K večeru se 
vyráběly lodě z kartonu na hru.
 V úterý nebylo moc hezké počasí, tak jsme se dívali na fi lm, 
a poté hráli hru s lodí, námi vyrobenou. Po odpoledním klidu se 
hrála slavná táborová hra čísla. A na večerní nástup bylo překvape-
ní. Přišel „Santa“ a přinesl každému dáreček a táborové tričko letos 
fuchsiové - růžové. 
 Ve středu nám předcvičovali rozcvičku ve stylu spartakiády. 
Po načerpaných silách hurá na výlet a to do Kozoderského mlýna 
na exkurzi. 
 Ve čtvrtek byla denní stezka odvahy, při které vedoucí strašili 
děti. Večer závěrečné posezení a vyhodnocení táborové hry. Náš od-
díl „Opičky Bobo Bobo“ dosáhl krásného druhého místa. Na závěr 
tábora byla diskotéka, na které jsme se spolu naposledy pobavili. 
 V poslední ráno jsme se balili a pomáhali rozkládat stany. Odpo-
ledne pro nás přijela naše hasičská „vejda“, která nás odvezla z Ha-
vaje domů k našim rodičům.                                                M.V. ml.

KVASINSKÁ ŠEDESÁTKA
 Na přelomu prázdnin se konala soutěž „Kvasinská šedesátka“. 
Je to soutěž jednotlivců, kde mohou ukázat i ti nejmenší hasiči, co 
se naučili. 
 Družstvo mladých hasičů z Rokytnice reprezentovali ti nejmen-
ší: Honzík Šlesinger, Míša Mamiňák, Natálka Součková a za starší 
Daniela Doležalová (na fotografi i dole). Kluci skončili na 5. a 6. 
místě. Natálka vybojovala krásné 3. místo a Daniela 15. místo. 
Moc jim všem gratulujeme.                                                     M.V.
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 Nedělní odpoledne bylo ve stylu seznamování. Hráli jsme se-
znamovací hry a soutěžili o zlaťáky. K večeru přijeli lidé z České-
ho Červeného kříže a maskovali nám tržné rány, pokousání psem, 
odřeniny, puchýře a otevřené zlomeniny. Také nám ukázali, jak 
správně ošetřit rány a jak můžeme pomoci zraněným. 
 V pondělí ráno nám přišla morseovka, že blízko našeho tábora 
se objevili zlí piráti, kteří nám chtěli něco ukrást. Nakonec nám 
ukradli vlajky, které jsme si měli také hlídat. 
 V úterý nám nepřálo počasí, tak se hráli v hangáru společenské 
hry a také se tančil tanec „Hula hula“, který si užívali i vedoucí. 
Tančili jsme také zumbu. Poté jsme se naučili táborovou hymnu, 
aby se mohla zpívat při každém nástupu. Odpoledne měl každý 
oddíl požární útok. Večer přišli piráti a s těmi se musela vyobcho-
dovat vlajka našeho oddílu. 
 Středa byla ve znamení Olympijských her na Havaji. Soutěžilo 
se v přehazované, v přetahované, v hasičské všestrannosti a v po-
žárních útocích. 
 Ve čtvrtek se hrály hry v lese. Dopoledne se hledaly básničky 
a říkadla, které jsme si museli pamatovat. 
 V pátek byly hry v táboře. Odpoledne se soutěžilo v kostýmech 
a poté bylo společné focení oddílů. Pak byla vyhlášena hra a to 
ta, že v oddílech bylo za úkol proházet si oblečení a s papírovými 
pytlíky na hlavě hádat, kdo je kdo. Večer byl táborák, na kterém 
nám hrála na kytaru Áďa Páchová (foto 2), kterou si všichni po-
chvalovali. 
 V sobotu se hrála hra „Hajzl Bába“. Odpoledne k nám do tábora 
přijeli horolezci a připravili lanovou opičí dráhu. Jelikož všichni 
vedoucí měli malárii, tak děti si vařily večeři samy. Vařil se kotlí-
kový guláš, který se všem vydařil.

2



 Finalisté turnaje Rokytnic 2012 - Union: zleva v pokleku Milje-
vič, Stašov, Barvínek, Válek, Beneš Petr, Beneš Roman a Janeček Josef. 
Zleva stojí manažer Unger, Chudý, Valášek Martin, Galle, Kubíček, 
Pácha, Novák, Huška a Bartoš.                              Foto: Luděk Kánský

 1.FC Rokytnice v O.h.: horní řada zleva - Mareš Petr, Štěpánek 
Ladislav, Rous Vojtěch, Homoláč Alexandr, Prezbruchý Radek, Levý 
Lukáš, Bárnet Michal, Pelant Pavel, Cit Martin, Stoklasa Tomáš, 
Friedrich Tomáš. Dolní řada zleva - Ďoubek Michal, Chudý Pavel, 
Hůlka Lukáš, Šudrla Miloslav, Valášek František, Koukol Pavel, Hůlka 
Kamil, Kaška Jan.                                                   Foto: Luděk Kánský

SETKÁNÍ ROKYTNIC 2012SETKÁNÍ ROKYTNIC 2012
 Ve dnech 29. června - 1. července 2012 se sjelo do Rokytnice 
v O.h. všech pět Rokytnic, aby se utkaly ve fotbale, hasičském spor-
tu a stolním tenisu v rámci 39. ročníku Setkání Rokytnic ČR 2012. 
 Pořadatelé letošního fotbalového turnaje zvolili systém losová-
ní dle vzoru UEFA (tzn. Nejdříve skupinu, potom celek). Tak se 
stalo, že skupina A byla čistě moravská: Rokytnice nad Rokytnou, 
U Přerova, Rokytnice nad Vláří (okr. Zlín). 
V B skupině byl tým Rokytnice nad Jizerou a oba týmy z Rokytni-
ce v O.h. – 1.FC a Union.

 V sobotu byla na pořadu kvalifi kace. Hrálo se za úmorného vedra, 
bojovně, ale korektně. Moc branek nepadalo a zápasy byly vyrov-
nané a solidně řízené čtveřicí rozhodčích p. Kubálkem, Kudláčkem, 
Kosem a sl. Lavrenčíkovou.
Turnaj rozehrála A skupina:
Rokytnice u Přerova – Rokytná 1:1 (penalty 4:3) 
T. Havlík – Železník
 Potom následovalo utkání B skupiny, kde se utkaly městští rivalo-
vé 1. FC Rokytnice v O.h. – Union Rokytnice v O.h. 1:0 (Homoláč)
 Union neproměnil v začátku tři gólové příležitosti, potom se hrálo 
vyrovnané utkání, které rozhodl v 50. min. Homoláč, když prudkou 
ranou k tyči překonal dobře chytajícího Bartoše.
 Po dopolední předehře byl turnaj odpoledne ofi ciálně zahájen sta-
rostou Rokytnice v O.h. p. Petrem Hudouskem, jako host byl též 
přítomen senátor p. Antl.
Další výsledky:
Skupina A
VLÁRA – Rokytnice u Přerova 3:1 (A. Goňa, J. Kovařík, 
P. Saloky – Samohýl)
Rokytná – VLÁRA       0:0  (penalty 1:3)
1. Vlára   3:1  5b.
2. Rokytnice u Přerova 2:4  2b.
3. Rokytná  1:1  2b. 
                                                  o 2. místo rozhodl vzájemný zápas!
Skupina B
Union – Jizera  2:0     (Martin Huška – 2)
 Největší překvapení turnaje. Union zaskočil soupeře brankou již 
v 5. min., potom dobře bránil a Bartoš skvěle chytal a v 58. min. 
Huška udeřil podruhé. V konečném zúčtování tento gól znamenal 
pro Union postup do fi nále.
Jizera – FC Rokytnice v O.h. 2:1 (Kuřina, Pičman – Michal Bárnet)
   1.FC dostal po chybách obrany a brankáře dva laciné góly a vy-
padalo to, že bude hrát o „černého Petra“, ale v 55. min. se trefi l 
„Barny“ a budeme hrát o třetí místo.

1. Union Rokytnice v O.h. 2:1 3b.
2. 1.FC Rokytnice v O.h. 2:2 3b.
3. Jizera   2:3 3 b.

V neděli se hrálo o konečné umístění.
o 5. – 6. místo
Rokytná – Jizera 1:0 (Šulc)
Jizeře citelně chyběly posily (Brettové). 
o 3. – 4. místo
1.FC Rokynice v O.h. – Rokytnice u Přerova     0:0  (penalty 3:4)
Pro domácí celek je problémemem vstřelit gól. V penaltovém roz-
střelu byli šťastnější Hanáci.

Finále
Union – Vlára 0:6 (A. Goňa – 2, M. Goňa, Školník, Suchý, Orgoník)
Union fi nále nezvládl. Ve 3. min. dostal Bartoš nešťastný gól. Vzá-
pětí nevyužili dvě gólové příležitosti a herně úplně odešli. Valaši 
dali do poločasu dvě branky a vedli 0:3. Ve druhé půli šel do branky 
Janeček, ale ani on gólový příděl nezastavil. Valaši nastříleli půltucet 
a řadu šancí ještě zahodili (A. Goňa 2x sám před brankou), nicméně 
putovní pohár za celkové prvenství jim právem náleží.

Tabulka:
1. Sokol Rokytnice nad Vláří (okr. Zlín)
2. Union Rokytnice v O.h.
3. Sokol Rokytnice u Přerova
4. 1.FC Rokytnice v O.h.
5. 1.SK Rokytnice nad Rokytnou
6. Spartak Rokytnice nad Jizerou

Nejlepší hráč: Michal Bárnet – 1. FC Rokytnice v O.h.
Nejlepší střelec: Antonín Goňa – Vlára – 3 branky
Nejlepší brankář: Tomáš Fikr – u Přerova

 Ceny nejlepším týmům a jednotlivcům předával náměstek 
hejtmana Královéhradeckého kraje pan Helmut Dohnálek. Zakon-
čení turnaje provedl místní starosta Petr Hudousek a starosta Rokyt-
nice nad Jizerou pan ing. Petr Matyáš pozval všechny na jubilejní 
40. ročník, který se má uskutečnit příští rok v Krkonoších.

Další sportovní výsledky:

Stolní tenis:
1. Vlára „A“
2. Rokytná „A“
3. Orlické hory „A“
4. Jizera „A“

5. Jizera „B“
6. Orlické hory „B“
7. Rokytná „B“
8. Vlára „B“



Téma létaHasiči – požární útok

Muži          Ženy
1. Rokytnice u Přerova        1. Rokytnice nad Vláří
2. Rokytnice nad Vláří        2. Rokytnice v O.h. 
3. Rokytnice v O.h.                3. Rokytnice nad Rokytnou
4. Rokytnice nad Rokytnou  
5. Rokytnice nad Jizerou

Netradiční štafeta

Družstva muži                        Ženy
1. Rokytnice n.Rok.         1. Rokytnice n.Rok.
2. Rokytnice v O.h.         2. Rokytnice v O.h.
3. Rokytnice nad Vláří
4. Rokytnice u Přerova
5. Rokytnice nad Jizerou      

Jednotlivci
1. Koller – Vlára
2. Buchal – O.h.
3. Vávra – O.h.

Železný hasič

Družstva
1. Rokytnice v Orlických horách
2. Rokytnice nad Vláří
3. Rokytnice nad Rokytnou
4. Rokytnice nad Jizerou
5. Rokytnice u Přerova

 Putovní pohár získala Rokytnice u Přerova

 Pořadatelé všem, kteří Setkání Rokytnic řídili, zajišťovali anebo 
fi nančně zaštítili, děkují.

      Za 1. FC Rokytnice v O.h. Milan Charvát

Pěstitelská pálenice
    
 Oznamujeme všem zákazníkům, že od 3. srp-
na 2012 je opět otevřena pěstitelská pálenice 
v Rokytnici v Orlických horách.

 Minimální množství kvasu je 150 litrů. Cena 
činí 290,- Kč za litr 100% alkoholu. Objednáv-
ky jsou přijímány na telefonu 494 595 392 nebo 
mobil 736 752 201  p. Hirka Roman

Hirka Roman, jednatel společnosti

CENTEP, spol. s r.o.
Kasárna č. 50
Rokytnice 
v Orlických horách

 Do lidského života přicházejí někdy situace, o kterých si nikdo 
a nikdy nemyslí, že se vůbec mohou stát. Ať jsou to věci v pozitiv-
ním nebo negativním slova smyslu, jde o vjemy nepochopitelné, 
jakoby ze sféry sci-fi . Ovšem jen do té chvíle, než se opravdu ode-
hrají. Poté i ten nejnedůvěřivější človíček zjistí, že věci mezi nebem 
a zemí lze narušit, ne-li rozcupovat na padrť.

11. září 2001
 Začněme fakty: Mezi 8.45 - 10.18 hod. amerického času jsou 
unesena čtyři letadla Boeing-767 komerčních společností American 
Airlines a United Airlines. Jedná se o lety AA č.11 a č.77 a UA č.17 
a č.93. Všechny lety jsou z velké části obsazené a na jejich palu-
bách se nachází i všech devatenáct teroristů. Let AA č.11 a UA č.17 
poté zaútočí a také naráží do budov Světového obchodního centra 
na newyorském Manhathanu, kterým se od jejich vzniku přezdí-
vá „Dvojčata.“ Tato se zhruba po půl hodině řítí k zemi a ničí vše 
ve svém okolí. Tuto apokalypsu již sleduje celý svět na televizních 
obrazovkách a nestačí věřit svým očím. Další letadlo B-767 letu AA 
č.77 poté naráží do Pentagonu, sídla amerického ministerstva obra-
ny ve Washingtonu D.C. Poté se Boeing letu UU č.93 řítí v Pensyl-
vánii k zemi po velké potyčce mezi pasažéry a teroristy. Spekuluje 
se o tom, že právě tento letoun měl zasáhnout Bílý dům nebo Kapi-
tol, kde právě probíhalo jednání amerického kongresu.

Následky
 Při útocích umírá 2996 lidí, mezi nimiž je též i všech 19 teroris-
tů. K útokům se hlásí celosvětová teroristická organizace Al-Kajda, 
jejíž vůdce Usáma bin Ládin je již v té době celosvětově hledaným 
zločincem. Vláda USA přijímá opatření US PATRIOT Act, které 
přináší, až pro některé cizince úzkostlivá opatření na území USA. 
Dále americká vláda vyhlašuje válku celosvětovému terorismu, ob-
sazuje Afgánistán, kde je svrženo hnutí Taliban, které bylo úzce na-
pojeno na Al-Kajdu. Mnoho dalších zemí posiluje protiteroristické 
složky a ve vzájemné spolupráci se snaží eliminovat další akce te-
rorismu. Vše vede k likvidaci Usámi bin Ládina a tím i částečnému 
ochromení jeho teroristické organizace.
   Útoky způsobují obrovské ztráty jak ve fi nančním, tak i v pojiš-
ťovacím sektoru. A to nejen v USA, ale prostřednictvím burzy i ce-
losvětově. Ztrátou kancelářských prostor ve WTC trpí velké ztráty 
i mnohé mezinárodní organizace. Lze jen spekulovat, zda tyto udá-
losti nejsou předzvěstí bankovní krize, která začíná přicházet o čtyři 
roky později.

A dnes
 Co se týká Pentagonu, ten je opraven během jednoho roku po úto-
ku. Na místě Světového obchodního centra vzniká Ground Zero 
(místo nula), kde již dnes stojí obnovená budova číslo 7. Dále zde 
roste budova č. 1, která se již dnes nazývá Věž Svobody a má být 
dokončena v roce 2013. O rok později by mělo být již toto pietní 
místo kompletně dokončeno.
   Potud fakta a otázka na závěr: Nejsou proti těmto událostem naše 
časté „žabomyší války“ poněkud malicherné?                              zm

Sdružení Neratov, o.s. vás srdečně zve na
OSLAVU 20. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ 

spojenou se setkáním členů Klubu neratovskych andělů 
v sobotu 15.9.2012 v Neratově.

Program: prohlídka chráněných dílen a Neratova, společná 
bohoslužba (15.00), Divadelní představení To všechno z lásky 
jen (16.30). V neděli 16.9.2012 ve 14 h. – slavnostní instalace 

nového obrazu Panny Marie do kaple v Černé Vodě.
Více na www.neratov.cz



 Nejlepší střelkyně (12 branek) 
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ach socceru 2012 Pavlína Toma-
nová Union Rokytnice v O.h.
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NOVINOVÁ ZÁSILKA

Děvčata Unionu Rokytnice obsadila 4. místo 
na Mistrovství ČR v plážovém fotbale 2012

 Do dějiště 2. MČR v Beach-
socceru v Sokolově jsme si jeli 
s děvčaty spestřit monotónní fot-
balovou sezónu. Na nádherném 
přírodním koupališti Michal v So-
kolově došlo však k prvotřídní 
senzaci. Děvčata z Orlických hor 
ve složení Veronika Geršlová, Ni-
kola Hubeková, Alena Janečková, 
Eliška Hubená, Kateřina Nezbe-
dová, Veronika Kánská, Martina 
Dostálová, Kristýna Martincová 
a Pavlína Tomanová dokonale za-
skočila Českou Beach fotbalovou 
špičku a sahala dokonce po fi nále. 
V konkurenci deseti týmů rozdě-
lených do dvou skupin jsme se 
plážovým fotbálkem, při reprodu-
kované moderní hudbě, perfekt-
ně bavili a odreagovali od všech 
starostí minulé fotbalové sezóny. 
V pětičlenné odpolední skupině 
B jsme postupně porazili: Ama-
zonky Holoubkov 4:2 (Tomanová 
2x, Janečková, Nezbedová), DFK 
Postoloprty 8:2 (Tomanová 4x, 
Dostálová 3x, Nezbedová) a pře-
kvapivě i pozdějšího Mistra ČR 
Uragán Ústí nad Labem 4:2 (To-
manová 4x). Nešťastně jsme pro-
hráli dvěma spornými pokutový-
mi kopy, organizační výbor zřejmě 
dostal strach a zapracoval u roz-
hodčích, s Votep Team Plzeň 2:4 
(Tomanová 2x). Finále nám tedy 

zvánkou do České reprezentace. 
Blahopřejeme. Škoda že nejely 
některé krasavice našeho týmu. 
Mohly vyhrát krásnou cenu Miss 
celého turnaje. Konkurence byla 
opravdu veliká. Za rok v Sokolově 
opět chybět určitě nebudeme. Su-
per akce mladých lidí v nádherném 
prostředí. Holky, za vzornou repre-
zentaci Rokytnice děkujeme!   Ju.

Celkové pořadí:                  
1. DFK Uragán Ústí nad Labem, 
2. BC Buldočky Karlovy Vary, 
3. DC Beach Rakovník, 4. AFK 
Union Rokytnice v O.h., 5. 
BCF Votep Team Plzeň, 6. 1.FK 
Beach Příbram, 7. SK Třebeň, 8. 
BF Amazonky Holoubkov, 9. FC 
Stars Beach Libá, 10. DFK  Po-
stoloprty

uniklo. O třetí místo jsme prohráli 
s DC Beach Rakovník 0:1, fyzič-
ka po 4 zápasech odešla, už jsme 
prostě nemohli. Zatímco soupeř 
mohl po dopolední skupině A re-
laxovat. Tedy „jen“ bramborová 
medaile, ale pořadatelé nám vše 
vynahradili individuálními oce-
něními.
 Týmu Union Rokytnice byl 
udělen krásný pohár Fair Play. 
Pavlína Tomanová pak dostala 
pohár jako nejlepší střelkyně (12 
branek v pěti utkáních) a zárověň 
byla vyhlášena jako absolutně 
nejlepší hráčka turnaje s po-

Mistrovství Evropy v těžbě 
dřeva koněm v Anglii

 Jednou za dva roky se v belgickém Framontu, resp. v Pali-
seul koná oblíbený dřevařský a lesnický festival s mezinárodní-
mi soutěžemi pro lesnické koně, zvaný Concours international 
de débardage. Loňský ročník byl neofi ciálním mistrovstvím 
světa vzhledem k zastoupení a rozsáhlosti a současně generál-
kou na letošní ofi ciální mistrovství Evropy v těžbě dřeva koněm 
pod záštitou FECTU (European Horse Logging Championship)
ve Velké Británii.
 Evropský šampionát je součástí největší dřevařské, lesnické 
a sadařské výstavy APF 2012, kterou můžete navštívit v brit-
ském Ragley Estate v Alcesteru, Warwickshire, ve dnech 13. 
až 15. září 2012. Proběhne s laskavým svolením Markýze Hert-
forda. Evropského šampionátu ve Velké Británii se účastní je-
diný reprezentant ČR a rodák z Orlických hor se svými koňmi 
– haluzák Josef Svoboda z Hradčan. Reprezentaci v Belgii má 
úspěšně za sebou.

Centrum slezského norika

Znění tajenky v tomto čísle
Porostou? (7. díl)

1. tajenka: hnědý     2. tajenka: Herrenpilz (panský hřib)


