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čtěte uvnitř

Druhý ročník Orlického sekáčeDruhý ročník Orlického sekáče

 Rozhodl jsem se, že tuto 
akci nebudu nijak zvláš� po-
pisovat. Kdo tam byl, tak ví a 
ostatní to t�eba nezajímá. Jinak 
myslím, že to byla akce zda�ilá. 
P�išlo se podívat cca 500 lidí, 
bylo 27 seká�� v mužské ka-
tegorii a 10 žen. Nikoho jsme 
nemuseli oproti lo�sku k pre-
zenci p�esv�d�ovat. Samoz�ej-
m� tam byli i tací, kte�í se spíše 
pokoušeli sekat, než by sekali. 
Byli zábavní a vlastn� to byla 
v t�chto p�ípadech jakási rece-

se. I tady se lidi bavili. Lo�ští 
nejlepší borci si letos povy-
m��ovali svá umíst�ní. Letos 
vyhrál Josef Chaloupka z Ja-
vornice (vloni druhý), druhý 
byl letos Jan Št�pánek z Líšni-
ce (vloni t�etí) a t�etí byl letos 
lo�ský vít�z Jaroslav Šabata 
z Hraštice. Standardní výkon 
podal Pepík Morávek z Vam-
berka, který skon�il letos pátý a 
vloni skon�il také na této pozi-
ci. P�itom je tém�� o 20 let star-
ší, než jmenovaní na prvních 

pozicích. Jeden sout�žící byl 
z Polska a taky se moc snažil. 
Ženy „seka�ky“ se taky moc 
snažily. Zvít�zila paní Irena 
Viesnerová z Potštejna Brnné, 
druhá byla Simona Müllerová 
z Merklovic a t�etí pak naše 
domácí závodnice Zlatuše No-
vá�ková st. z Nebeské Rybné 
(vloni druhá). Pro zajímavost, 
nejstaršímu seká�ovi bylo se-
dmdesát, nejmladšímu patnáct 
let.

 pokra�ování na stran� 14

Nebeská Rybná

letní 
dvojčíslo

350 let
od ničivého požáru

města Rokytnice

více na str. 7



   z Rokytnice v Orlických horáchZPRÁVY

 Kompletní text Usnesení 
rady m�sta je uveden na in-
ternetových stránkách m�sta 
www.rokytnice.cz nebo k na-
hlédnutí na M�stském ú�adu 
v Rokytnici v Orlických ho-
rách.

Informace z jednání rady m�sta dne 6.6.2011
– zkrácený výpis

 
� Lyža�ský vlek
Rada m�sta bere na v�domí nabídku na odprodej za�ízení sou-

visející s provozováním lyža�ského vleku p�edloženou p. Mi-
roslavem Rückerem. Rada m�sta schvaluje zve�ejn�ní zám�ru 
pronajmout lyža�ský vlek dle p�edloženého návrhu na ú�ední 
desce. Rada m�sta ukládá tajemníkovi zve�ejnit zám�r dle usne-
sení v termínu ihned.

� Oznámení o p�erušení provozu ŠD ZŠ (letní prázdniny)
Rada m�sta bere na v�domí oznámení o p�erušení provozu Škol-

ní družiny Základní školy v Rokytnici v Orlických horách od 
18.7. – 12.8.2011 v dob� letních prázdnin.

� Výb�rové �ízení - Informa�ní panel ukazatele rychlosti
    - ulice  5. kv�tna v Rokytnici v Orlických horách
 Starosta informoval o výb�rovém �ízení. K posouzení byly 

p�edloženy 4 nabídky. Nejvýhodn�jší nabídku nabídla 	 rma 
R.D.E. Engineering., spol. s r.o. . Podmínky výb�rového �ízení 
byly spln�ny. Protokol z výb�rového �ízení p�iložen k zápisu. 
Nebyly žádné p�ipomínky.

 Rada m�sta bere na v�domí p�edložený protokol o otevírání 
obálek s nabídkami a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

 Rada m�sta schvaluje výsledek výb�rového �ízení a stanovuje 
po�adí nejvýhodn�jších nabídek dle návrhu hodnotící komise.

 Rada m�sta ukládá starostovi jednat s 	 rmou R.D.E. Enginee-
ring., spol. s r.o. Pardubice o uzav�ení smlouvy o dílo.

� Výb�rové �ízení - P�estavba zavazadlového prostoru rych-
lého zásahového automobilu Volkswagen Transportér 4x4

 Starosta informoval o výb�rovém �ízení. K posouzení byla p�ed-
ložena 1 nabídka 	 rmou Jana Adamovi�ová – opravy motoro-
vých vozidel, hasící a kropící techniky. Podmínky výb�rového 
�ízení byly spln�ny. Protokol z výb�rového �ízení p�iložen k zá-
pisu. Nebyly žádné p�ipomínky.

Rada m�sta bere na v�domí p�edložený protokol o otevírání obá-
lek s nabídkami a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

 Rada m�sta schvaluje výsledek výb�rového �ízení dle návrhu 
hodnotící komise.

Rada m�sta ukládá starostovi jednat s 	 rmou Jana Adamovi�ová 
- opravy motorových vozidel, hasící a kropící techniky, Pe�ky o 
uzav�ení smlouvy o dílo.

� Technické služby – CENTEP, spol. s r.o.
 Jednatel CENTEP Roman Hirka podal informace o hospoda�ení 

	 rmy v p�edchozích letech s tím, jak jsou stanovené podíly jed-
notlivých �inností na pokrytí správy 	 rmy.

 Tajemník podal informace o p�edložené kalkulaci náklad� do 
rozpo�tu   M�sta v p�ípad�, že �innosti budou od 1.7.2011 p�e-

Z Rady města
vedeny na m�sto v�etn� návrh� p�íslušných smluvních doku-
ment�.

 P�edseda Dozor�í rady CENTEP Ing. Jan Fremuth namítl, že  
s p�evedením komunálních �inností zp�t na m�sto nesouhlasí, 
že p�edložené kalkulované �ástky  budou vyšší a M�sto p�evo-
dem �inností neušet�í 	 nan�ní prost�edky. Sou�asn� požaduje 
p�edložit další podrobn�jší kalkulace.

Rada m�sta se po další diskusi shodla, že Zastupitelstvu m�sta 
p�edloží návrh na p�evod komunálních �inností zp�t na M�sto 
v�etn� úpravy rozpo�tu s tímto spojenou.

Rada m�sta bere na v�domí p�edložené informace a návrhy 
smluvních dokument� ve vztahu k p�ípadnému p�evodu komu-
nálních �inností z CENTEP na M�sto.

Rada m�sta ukládá vedoucí Finan�ního odboru M�Ú, tajem-
níkovi M�Ú a jednateli CENTEP doplnit kalkulace náklad� 
spojených s p�evodem �inností na M�sto do jeho rozpo�tu pro 
jednání Zastupitelstva m�sta ve vztahu na zm�nu hospoda�ení 
CENTEP od 1.7.2011.

Rada m�sta ukládá tajemníkovi: 
 p�edložit ZM návrh na p�evedení komunálních �inností z CEN-

TEP na M�sto k 1.7.2011, p�edložit ZM návrh úpravy rozpo�tu 
M�sta ve vztahu s p�evedením komunálních �inností z CENTEP 
na M�sto k 01.07.2011.

� Zám�r nabídky nájmu – Párty stan – Anenská pou�
Rada m�sta schvaluje zve�ejn�ní zám�ru pronajmout Párty stan 

dle p�edloženého návrhu na ú�ední desce.
Rada m�sta ukládá tajemníkovi zve�ejnit zám�r dle usnesení 

v termínu ihned.
� Pe�ovatelská služba (ceník úkon�, terénní služba)
Rada m�sta schvaluje ceník úkon� Pe�ovatelské služby dle p�ed-

loženého návrhu s ú�inností od 1.7.2011
Rada m�sta bere na v�domí informace k odleh�ovací služb� a 

domácí zdravotní pé�i.
� SK Wiyrhanea – žádost o záštitu
Rada m�sta schvaluje záštitu nad akcí „Velké letní rajtování“ ko-

nané dne 18.6.2011 dle p�edložené žádosti ob�anského sdružení 
SK WIYRHANEA.

� Ob�anské sdružení Rampušá�ek – žádost o � nan�ní p�ísp�vek
Rada m�sta schvaluje poskytnout 	 nan�ní p�ísp�vek ve výši 

4.000,- K� ob�anskému sdružení RAMPUŠÁ
EK Rokytnice 
v O. h dle p�edložené žádosti.

� Výb�rové �ízení–Dodávka DPS-Obnova bývalé sýpky          
pro umíst�ní stálé muzejní expozice

 Starosta seznámil s podmínkami výb�rového �ízení. Nebyly 
žádné p�ipomínky.

Rada m�sta bere na v�domí p�edložené podmínky výb�rového 
�ízení na podání nabídek na dodávku Projektové dokumentace 
pro provedení stavby - Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Or-
lických horách pro umíst�ní stálé muzejní expozice a 	 rmy, kte-
ré budou osloveny k možnosti zú�astnit se výb�rového �ízení.

Rada m�sta schvaluje: 
- výb�rové �ízení na podání nabídek a obeslat 	 rmy k p�edložení 

nabídek dle p�edloženého návrhu,
- komisi pro otevírání obálek a nabídkami a sou�asn� k hodnocení 

nabídek ve složení: Hudousek Petr, Mareš Petr, Kaplan Miloš a 
zástupce kontrolního výboru ZM, náhradníkem komise p. Petra 
Lavren�íka,

- termín otevírání obálek a posouzení nabídek na st�edu 15. 6. 2011 
v 16 hodin.



Ze Zastupitelstva města
Kompletní text Usnesení zastupitelstva m�sta je uveden na 

internetových stránkách m�sta www.rokytnice.cz nebo
k nahlédnutí na M�stském ú�adu.

Informace z jednání zastupitelstva m�sta ze dne 20.6.2011
- zkrácený výpis.

� Zpráva o hospoda�ení
Zastupitelstvo m�sta bere na v�domí informaci o hospoda�ení 

za období 1–5/2011. Zpráva je p�ílohou zápisu.
� Rozpo�tová opat�ení
Zastupitelstvo m�sta schvaluje: rozpo�tová opat�ení �. 11 – �. 

17 podle p�iloženého soupisu, který je p�ílohou zápisu.
� Záv�re�ný ú�et m�sta za rok 2010
Zastupitelstvo m�sta schvaluje Záv�re�ný ú�et m�sta za rok 

2010 a vyslovuje souhlas s celoro�ním hospoda�ením m�sta 
za rok 2010 s výhradami, na základ� nichž p�ijímá následující 
opat�ení k náprav�:

1) m�sí�ní odm�na �lenovi zastupitelstva bude zkrácena a bude 
to napraveno v m�síci �ervenci,

Zodpovídá: p. Janušová – Finan�ní odbor Termín: do 15.7.2011
2) za rok 2011 provést �ádn� inventuru u M�stské správy byt� 

dle platných právních p�edpis�,
Zodpovídá: p. Veselková – MSB    

Termín: k 31.12.2011
3) vyhotovovat inventurní soupisy za hospodá�skou �innost 

v souladu s platnými právními p�edpisy,
Zodpovídá: p. Veselková – MSB    

Termín: trvale
4) �ádn� ú�tovat o pohybu nemovitostí dle platných právních 

p�edpis�.
Zodpovídá: tajemník, p. Rozínková – Finan�ní odbor Termín: 

trvale
� Zápis z � nan�ního výboru
Zastupitelstvo m�sta bere na v�domí: zápis z 	 nan�ního vý-

boru, který je p�ílohou zápisu.
� Zápis z kontrolního výboru
Zastupitelstvo m�sta souhlasí s p�edložením protokolu o revi-

zi hromosvodného za�ízení vstupního objektu Muzea Pevnost 
Hani�ka kontrolnímu výboru.

Zastupitelstvo m�sta souhlasí s p�edložením  protokolu o hy-
gienické nezávadnosti vody Muzea Pevnost Hani�ka kontrol-
nímu výboru. 

Zastupitelstvo m�sta bere na v�domí zápisy z kontrolního vý-
boru, které jsou p�ílohou zápisu.

� Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nebeská Rybná
Zastupitelstvo m�sta schvaluje zm�ny pr�b�hu katastrálních 

hranic

Rada m�sta ukládá starostovi vypsat výb�rové �ízení dle usne-
sení v termínu ihned.

� P�evod agendy rybá�ských lístk�
Rada m�sta bere na v�domí p�evod agendy vydávání rybá�ských 

lístk� na obecní ú�ady obce s pov��eným obecním ú�adem dle 
zm�ny zákona o rybá�ství �. 99/2004 Sb., ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�.

� Termíny jednání RM - II. pololetí 2011
Rada m�sta schvaluje termíny jednání Rady m�sta Rokytnice 

v Orlických horách v II.pololetí roku 2011 ve dnech: 11.7., 1.8., 
22.8., 5.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 12.12.

a) mezi k.ú. Nebeská Rybná a k.ú. �í�ky v Orlických horách 
v rámci KPÚ Nebeská Rybná, vyhotovené GEOŠRAFO, 
s.r.o., Hradec Králové v dubnu 2011,

b) mezi k.ú. Nebeská Rybná a k.ú. Souvlastní v rámci KPÚ Ne-
beská Rybná, vyhotovené GEOŠRAFO, s.r.o., Hradec Králo-
vé v dubnu 2011,

c) mezi k.ú. Nebeská Rybná a k.ú. B�lá u Liberka v rámci KPÚ 
Nebeská Rybná, vyhotovené GEOŠRAFO, s.r.o., Hradec Krá-
lové v dubnu 2011.

� Územní plán Rokytnice v Orlických horách
Zastupitelstvo m�sta bere na v�domí p�edložený návrh územ-

ního plánu M�sta Rokytnice v Orlických horách, vyhotovený    
Ing. arch. Karlem Novotným.

Zastupitelstvo m�sta ukládá tajemníkovi zve�ejnit návrh 
územního plánu na ú�ední desce m�sta a na webových strán-
kách m�sta v termínu do 30. 6. 2011

� Výb�rové �ízení – Dodávka dokumentace pro provedení 
stavby - Obnova bývalé sýpky pro umíst�ní stálé muzejní ex-
pozice

Zastupitelstvo m�sta bere na v�domí p�edložený protokol o 
otevírání obálek s nabídkami a zprávu o posouzení a hodno-
cení nabídek.

Zastupitelstvo m�sta schvaluje výsledek výb�rového �ízení 
na zakázku - Projektová dokumentace pro provedení stavby: 
Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro 
umíst�ní stálé muzejní expozice a stanovuje po�adí nejvýhod-
n�jších nabídek dle návrhu hodnotící komise.

Zastupitelstvo m�sta ukládá starostovi p�edložit postup p�i 
výb�ru dodavatele ke kontrole Regionální rad� NUTS II Se-
verovýchod a v p�ípad� kladného posouzení uzav�ít smlouvu 
o dílo s ATELIÉREM ARCHITEKTURY, Šuda – Horský, a.s. 
Hradec Králové v termínu ihned.

� Technické služby – CENTEP, spol. s r.o.
Zastupitelstvo m�sta schvaluje ukon�ení provád�ní prací  

technických služeb prost�ednictvím CENTEP, spol.s r.o., Ro-
kytnice v Orlických horách pro m�sto k 30.06.2011 a zárove� 
schvaluje p�evedení  t�chto prací v�etn� zam�stnanc� na M�s-
to Rokytnice v Orlických horách od 01.07.2011.

Zastupitelstvo m�sta bere na v�domí p�edložený návrh úpravy 
rozpo�tu m�sta v souvislosti s p�echodem �inností technic-
kých služeb na m�sto.

Zastupitelstvo m�sta ukládá: 
a) zajistit veškeré smluvní úkony a organiza�ní opat�ení v sou-

vislosti s p�evedením technických služeb z CENTEP na M�s-
to.

Zodpovídá: Rada m�sta Termín: do 30.06.2011
b) zpracovat rozpo�tová opat�ení dle p�edloženého návrhu        
v souvislosti s p�evedením technických služeb z CENTEP na 

M�sto
Zodpovídá: vedoucí Finan�ního odboru M�Ú
Termín: do p�íštího jednání ZM
� Obecn� závazná vyhláška �. 2/2011, kterou se m�ní a dopl-

�uje obecn� závazná vyhláška �. 5/2010 ze dne 13. 9. 2010, o 
místním poplatku za užívání ve�ejného prostranství

Zastupitelstvo m�sta schvaluje obecn� závaznou vyhlášku 
�.2/2011, kterou se m�ní a dopl�uje obecn� závazná �. 5/2010 
ze dne 13. 9. 2010, o místním poplatku za užívání ve�ejného 
prostranství.

Zastupitelstvo m�sta ukládá tajemníkovi zve�ejnit vyhlášku       
na ú�ední desce m�sta v termínu do 30. 06. 2011.

� Název ulice – RD – za školou
Zastupitelstvo m�sta schvaluje v souvislosti s dokon�ením       

komunikace k sedmi stavebním parcelám za ZŠ název této 
ulice - K. Polá�ka.



Vítání občánků v Rokytnici

�  V sobotu 4.6. prob�hlo v ob�adní síni vítání nových ob�ánk� m�sta Rokytnice.              
Na snímku jsou zachyceni se svými rodi�i zleva: Adéla Ševcová, Adam Šteiner, Eliška 
Zemánková, Matyáš Kopecký.                                                                    Text a foto JKO

 V sou�asné chvíli je prak-
ticky dokon�en návrh nového 
územního plánu m�sta, který je 
zpracován pro všech p�t katast-
rálních území m�sta (Dolní Ro-
kytnice, Rokytnice v Orlických 
horách, Prost�ední Rokytnice, 
Horní Rokytnice, Panské Pole 
a Nebeská Rybná). V pond�lí 
20. �ervna vzalo tento návrh 
na v�domí také zastupitelstvo 
m�sta. Pro zájemce je návrh 
nového územního plánu k dis-
pozici na webových stránkách 
m�sta www.rokytnice.cz nebo 
k nahlédnutí v tišt�né podob� 
na požádání u tajemníka m�st-
ského ú�adu (Petr Lavren�ík, 
tel. 494379027, email: petr.
lavrencik@mu.rokytnice.cz). 

Ob�ané i další zájemci se mo-
hou seznámit se zpracovaným 
návrhem a ješt� vznést poža-
davky na jeho dopln�ní nebo 
zm�nu. P�i vznesení návrhu na 
zm�nu nebo dopln�ní je nutné 
dodržet následující zásady: 

� návrh zm�ny nebo dopl-
n�ní musí být podán písemn� 
a musí obsahovat dostate�nou 
identi	 kaci pozemku nebo plo-
chy, u které je zm�na uplat�o-
vána a musí být uveden kontakt 
na žadatele
� návrhy zm�n nebo dopl-
n�ní lze doru�it osobn� na po-
datelnu m�stského ú�adu nebo 
zaslat elektronickou poštou 
bu� p�ímo na adresu zpraco-

vatele ing. arch. Novotného na 
adresu: arch.K.Novotny@se-
znam.cz , tel. 604566916 nebo 
na adresu m�stského ú�adu: 
podatelna@mu.rokytnice.cz .  

 P�ipomínky na dopln�ní 
nového územního plánu mo-
hou být v této fázi uplatn�ny 
do 31. �ervence 2011, aby je 
bylo možné ješt� zapracovat 
do návrhu p�ed zahájením jeho 
projednáváním s orgány státní 
správy a p�ed jeho ve�ejným 
projednáním. V platnost by 
m�l nový územní plán vstoupit 
v pr�b�hu roku 2012.                                                                                                       

Petr Hudousek,
starosta m�sta

Návrh nového územního plánu města

 Od 1.7.2011 nabývá ú�innos-
ti novela zákona o rybá�ství, ve 
které je uvedeno, že rybá�ské 
lístky budou vydávat také obce 
s pov��eným obecním ú�adem. 

Od tohoto dne si mohou lidé zakoupit rybá�ský lístek na M�Ú 
v Rokytnici v Orlických horách na Odboru životního pro-
st�edí u paní Jany Gärtnerové.                                                         ŽP

Rybářské lístkyRybářské lístky Knihovna v Rokytnici
o prázdninách

Oznamujeme všem našim �tená��m, že knihovna 
v Rokytnici v Orlických horách bude z d�vodu 
dovolené zav�ená ve dnech 2.8., 4.8., 9.8. a 11.8.

 Stejn� jako v lo�ském roce, 
tak i letos jsme p�ihlásili Horské-
ho kurýra do Sout�že zpravoda-
j� Rychnovska. Sout�ž vznikla z 
iniciativy knihovny v Mokrém 
a ob�anského sdružení Abakus 
v Opo�n�. V��íme, že i letos nás 
�tená�i podpo�í svým hlasem 
na webu Rychnovského dení-
ku, který je hlavním mediálním 
partnerem sout�že (rychnovsky.
denik.cz).
 Vyhodnocení zpravodaj� pro-
b�hne b�hem m�síce zá�í.      ZS

Soutěž
zpravodajů

Rychnovska

 Finan�ní odbor M�stského 
ú�adu Rokytnice v Orlických 
horách upozor�uje ob�any 
m�sta Rokytnice v Orlic-
kých horách na blížící se 
splatnost:
Místního poplatku ze ps� 
za rok 2011 – 31. srpna 
2011.
 Místního poplatku za 
provoz systému shromaž-
�ování, sb�ru, p�epravy, 
t�íd�ní, využívání a odstra-
	ování komunálních odpa-
d� za rok 2011 –  30. zá�í 
2011.
 Složenky na oba druhy 
poplatk� již byly prost�ed-
nictvím 
eské pošty roze-
slány. S p�ípadnými dotazy 
k placení poplatku se ob-
�ané mohou obracet na 	 -
nan�ní odbor M�Ú (tel. �. 
494 379 022, p�íp. e-mailem: 
marcela.rykrova@mu.rokyt-
nice.cz)

Upozornění na splatnost
místních poplatků



Cena města Rokytnice

�  V úterý 14.6.2011 v 16.30 hod. prob�hlo v ob�adní síni 
slavnostní p�edání Ceny m�sta Rokytnice v Orlických ho-
rách in memoriam panu Václavu Br�novi. Cenu p�evzala 
jeho dcera paní Zde�ka Novotná.               Text a foto JKO

Jak se daří čapí rodině?

 Do útrob moderních domá-
cích spot�ebi�� jejich uživatel 
v�tšinou nenahlédne za celou 
dobu životnosti t�chto p�ístro-
j�. Kompaktní design odrazuje 
i nejzarputilejší kutily, a pokud 
se výjime�n� objeví závada, 
postará se o její odstran�ní 
autorizovaný servis – jinak 
by došlo k porušení záru�ních 
podmínek.

 O to zajímav�jší jsou vý-
sledky takzvaného vzorkování. 
P�i n�m odborníci spole�nosti 
ELEKTROWIN a.s. zjiš�ují, 
z jakých materiál� byly vyro-
beny starší spot�ebi�e, u nichž 
mnohdy již ani neexistuje je-
jich výrobce, a v jakém pom�ru 
jsou v nich jednotlivé materiály 
zastoupeny.

Z �eho se skládá dnešní 
mikrovlnná trouba

 Typickým zástupcem do-
mácích spot�ebi��, které se 
ve velké mí�e vyskytují ve 
zp�tném odb�ru, je populární 
mikrovlnka. O jejím materiálo-
vém složení informuje Richard 
Mašek ze spole�nosti ELEK-
TROWIN.

 „Nejv�tší podíl materiál� 
používaných p�i její výrob� 
tvo�í železo. Z celkové hmot-
nosti p�ístroje se železné kom-
ponenty podílejí tém�� 57%. 
Významn�jší podíl pak má ješ-
t� sklo (16%) a plasty (12%),“ 
�íká Mašek. Ve spole�nosti 
ELEKTROWIN je garantem 
takzvaného vzorkování, tedy 
systematického zjiš�ování ma-
teriálového složení typických 
zástupc� jednotlivých skupin 
spot�ebi��. Zjišt�né údaje pak 
usnad�ují ekologickou likvi-
daci t�chto „vysloužilc�“ ve 
zpracovatelských závodech a 
pomáhají dosáhnout vysoké 
míry dalšího využití získaných 
druhotných surovin.

 Pohledem do historie zjis-
tíme, jaký vývoj tato dnes tak 
b�žná kuchy�ská technologie 
prod�lala. 

Jak dostat radar do
kuchyn�

 Víte, že u zrodu dnešní mi-
krovlnky byl vojenský radar? 
Britští vojáci, kte�í s jeho po-
mocí za druhé sv�tové války 
st�ežili vzdušný prostor nad 
ostrovy proti n�mecké Luft-
wafe, totiž brzy objevili jeho 
neplánované vedlejší ú�inky. 
Dokázal jim totiž zajistit teplou 
stravu i tehdy, když byly na jí-
delní�ku jen studené potravino-
vé dávky.

   Obsluhy radar� si brzy všim-
ly, že když v blízkosti antén 
prolétne vlnovým polem ra-
cek, záhy padá k zemi – a na-
víc, pon�kud cynicky �e�eno, 
tepeln� upravený. Traduje se, 
že vynalézaví bojovníci se brzy 
nau�ili napichovat t�eba uzeni-
ny na dlouhé ty�e a oh�ívat je 
v bezprost�ední blízkosti t�chto 
obranných za�ízení. 

 V principu stejný – ovšem 
podstatn� zmenšený – magne-
tron (za jehož vývojem stojí 
i 
ech Augustin Žá�ek), jaký 
tvo�il srdce p�vodního radaru, 
dnes umož�uje fungovat mik-
rovlnným troubám. První mi-
krovlnka byla uvedena na trh 
v USA už v roce 1947. Stála 
tehdy ale kolem t�í tisíc dola-
r�, na tu dobu závratnou sumu,             
a m�la rozm�ry dnešní chlad-
ni�ky.

 Zmenšit magnetron na roz-
m�ry, které umožnily sériov� 
vyráb�t mikrovlnnou troubu 
v dnešní velikosti, se poda�ilo 
až na za�átku sedmdesátých let 
minulého století Japonc�m.  
                                             

ŽP

Jak se da�í �apí rodince na rokytnickém komín�?

 Podle autora fotogra� e má �apí rodinka v hnízd� na rokytnic-
kém komín� �ty�i mlá�ata. 	apí táta s �apí mámou mají opravdu

co d�lat, aby svá mlá�ata sta�ili uživit.           Foto: Jan Veselka

Z čeho jsou vyrobeny typické domácí
spotřebiče?

 S platností od 4.7.2011 dochází k organiza�ní zm�n� v per-
sonálním obsazení na M�Ú Rokytnice v Orlických horách a 
to tak, že zastupování matriká�ky bude zajiš�ováno jen v ne-
zbytn� nutné mí�e. Proto prosíme ob�any, aby své záležitos-
ti týkající se matri�ních agend, jako je sjednávání žádostí 
o uzav�ení manželství, žádosti o zm�nu p�íjmení a jména,                                  
a další záležitosti si p�edem domluvili p�ímo s matriká�kou Ja-
roslavou Holendovou na tel.�. 494379026, nebo na e-mailu:                            
jaroslava.holendova@mu.rokytnice.cz. 

 Zárove� sd�lujeme ve�ejnosti, že od stejného data bude pra-
covišt� podatelny a CzechPOINT p�emíst�no do prvního pod-
laží budovy M�Ú.                               D�kujeme za pochopení.

Petr Lavren�ík, tajemník M�Ú

Městský úřad RokytniceMěstský úřad Rokytnice
v Orlických horáchv Orlických horách

Informace pro veřejnostInformace pro veřejnost



M�sto Rokytnice v Orlických horách po�ádá 
ve dnech 19. �ervence - 26. �ervence 2011

ANENSKOU POU� v Rokytnici v Orlických horách

Úterý 19. 7. 2011
18.00  Mezinárodní koncert Tóny bez hranic v kostele Nejsv�t�jší Trojice v �í�kách v O.h.

Pátek 22. 7. 2011
16.00  Mše svatá v kapli Panny Marie v Údolí�ku 
18.00  Podorlický láze�ský orchestr – párty stan na nám�stí
20.00  Diskotéka - Klub
20.00                 Tane�ní zábava se skupinou Fantasy music - párty stan na nám�stí
22.00  Oh�ostroj u zámku 
22.30  Diskotéka v Hospod� Na H�išti

Sobota 23. 7. 2011
9:00 – 17.00 Výstava hra�ek „Hra�ky z minulého století“ - D�m služeb, 1. patro
9.00 – 17.00 Výstava v MŠ Rokytnice - „Školka v�era, dnes i zítra“  
9:00 – 17.00 INFOBUS na nám�stí
9.00 – 17.00 Si�ova drobná železnice na nám�stí
10.00   Poutní mše svatá v n�meckém jazyce v kostele Všech svatých na nám�stí
11.15  Varhanní koncert Martina Strejce v kostele Všech Svatých na nám�stí
17.00   Poutní mše svatá v kapli svaté Anny v Rokytnici
20.00   Zábava se skupinou ARCHON v Hospod� Na H�išti
20.00  Diskotéka - Klub
20.00  Tane�ní zábava v párty stanu na nám�stí

Sobotní program v areálu zámku v Rokytnici:
9.00 – 18.00 Skotské horalské hry – v parku
9.00 – 17.00 Historické tržišt� – na nádvo�í
9.00 – 17.00 Venkovní galerie obraz� Martina Trojny
od 10.00  Ochutnávka vín – na nádvo�í
11.00  RETRO módní p�ehlídka - na nádvo�í
13.00 – 15.00 Malování na obli�ej pro d�ti – na nádvo�í
15.00  Vystoupení sokolník� – v parku
15.30 – 18.00 Finále skotských her, vystoupí skotský dudák - v parku
17.00  Jízdy na koních – v parku
21.00  Divadelní p�edstavení „Mnoho povyku pro nic“ v podání Divadla Q10 – na nádvo�í
Další program:  živá socha, � ašinetá�

Ned�le 24. 7. 2011
9:00 – 16.00 Výstava hra�ek „Hra�ky z minulého století“ - D�m služeb, 1. patro
9:00 – 16.00 Si�ova drobná železnice na nám�stí
10.00   Poutní mše svatá ve farním kostele Všech Svatých v Rokytnici 
14.00            Poutní mše svatá v kapli svaté Anny v Hadinci 
14.00 - 16.00 UNIBAND – vystoupení swingové kapely v párty stanu na nám�stí

Úterý  26. 7. 2011
14:00     Poutní mše svatá na Anenském vrchu

DOPL�KOVÉ AKCE:
Pátek – ned�le: 9.30 – 17.00 Muzeum Pevnost Hani�ka, vstupy v každou celou hodinu
Pátek - ned�le 9.00 – 17.00 Železni�ní muzeum lokálky Doudleby – Vamberk - Rokytnice
Pátek – ned�le:  Lunapark Dubský – pou	ové atrakce 
Pátek – ned�le: stánkový prodej



Rozhovory z rokytnických chaloupek
 V dnešním pokra�ování našeho putování po rokytnických cha-
loupkách se zastavíme u �ísla popisného 7. Zde po roce 1989 
sídlilo knihkupectví pana Václava Kubí�ka a od roku 1998 zde 
provozuje smíšenou prodejnu tabáku, papírnictví a dárkového sor-
timentu paní Dana Veselá. Proto jsem se na ni obrátil s n�kolika 
otázkami.

 První otázku bych sm��oval k za�átk�m podnikání v této 
chaloupce?

 Po�átek se datuje v roce 1998, kdy jsem byla oslovena tehdej-
ším nájemcem obchodu panem Kubí�kem, zda bych sem necht�la 
p�est�hovat svou provozovnu, kterou jsem v té dob� m�la vedle 
hotelu Eduard. Na toto jsem kývla hlavn� z d�vodu polohy, nebo� 
tento obchod je na nám�stí, což je jist� výhodn�jší než obchod, ve 
kterém jsem sídlila doposud. Za�ala jsem se sortimentem, který 
zde byl zaveden a postupn� ho rozši�ovala podle zájmu a pot�eb 
zákazník�. Tak to postupovalo až do dnešní podoby, kdy se snažím 
pokrýt poptávku tabákových výrobk�, tisku, dárkových p�edm�t� 
a v neposlední �ad� základní sortiment papírenského a drogistic-
kého zboží.

 Po letech podnikání v pronájmu ses stala kone�n� majitel-
kou celého objektu. Jak se situace tímto krokem zm�nila?  

 Celý ten proces nebyla v�bec jednoduchá v�c, trvalo to celých 
deset let, než ke koupi došlo. Celá v�c byla navíc složit�jší o to, že 
objekt nemá jinou p�ístupovou cestu než chodbu z nám�stí a tak 
se celá v�c prodražila, nebo� se musel koupit celý objekt v�etn� 
zadního traktu.

A další náklady si vyžádala rekonstrukce. Je to tak?

 Poda�ilo se zrekonstruovat obchod v p�ední �ásti objektu a zad-
ní dv� místnosti na klub sloužící jako ob�erstvení pro sázející kur-
zových sázek a pro provoz videoterminál� podniku Sazka.

 Zmínili jsme provoz terminálu Sazky. Cht�l bych se proto 
zeptat na sou�asnou situaci kolem Sazky a jak se dotýká p�ímo 
tebe jakožto p�ímého partnera tohoto krachujícího monstra.

 Dotklo se m� to dost, a� už to byl strach o kauci, kterou mám 
u Sazky složenou (a není to zrovna malá �ástka). Velkým problé-
mem bylo vypadnutí dobíjení mobilních telefon�, nebo� to zp�so-
bilo velký problém mnoha hlavn� starším lidem. Co se týká sázení 
jako takového, ur�itý pokles nastal, ale nebylo to nic dramatické-
ho. V poslední dob� se situace, zdá se, stabilizuje, tak snad tuto 
službu budu poskytovat i dále.

Poslední otázka sm��uje k plán�m do budoucna?

 V nejbližší dob� chystám službu, která bude p�ekvapením pro 
hlavn� ženskou �ást obyvatel a do budoucna je plán� a nápad� 
mnoho, vše však záleží na množství vyd�laných prost�edk�, tak 
bych to zatím nechala otev�ené.                                                  Zm

 V letošním roce si p�ipo-
meneme výro�í ni�ivého po-
žáru m�sta, který na svátek 
sv. Anny 26.7. roku 1651 
prakticky zni�il celé centrum 
m�sta.  A jak k tehdejšímu po-
žáru vlastn� došlo? 

 Okolo poledne si jeden 
sedlák z Horní Rokytnice 
vyklepával dýmku na dvo-
�e domu �p. 4. Od popela z 
dýmky vzplanul suchý hn�j, 
který se pomocí silného v�t-
ru okamžit� rozší�il na vlast-
ní stavení pat�ící �eznickému 
mistru Rudolfu Paukerovi. 
Ni�ivému požáru tehdy pad-
ly za ob�� všechny d�ev�né 
domy na nám�stí, p�vodní 
d�ev�ný farní kostel ze 14. 
století, radnice    a domy v uli-
cích okolo nám�stí. Požár 
p�ežila pouze budova zámku, 
zámeckého kostela a n�kolik 
dom� v Horní ulici. Rokyt-
ni�tí tehdy tento den p�ijali 
jako velkou výzvu a proto 
u�inili svatou Annu na v��né 
�asy ochránkyní m�ste�ka.

 Tehdejší majitel panství 
Otto svobodný pán z Nostitz 

se samoz�ejm� nemohl spo-
lehnout pouze na ochranu 
nové patronky a proto již 10. 
�ervna 1663 vydává pro své 
poddané ustanovení obsa-
žené v 19 bodech, na�izující 
mimo jiné p�ísná protipožární 
opat�ení, která bylo v tehdejší 
dob� ovšem mnohdy velmi 
složité dodržet. P�ísn� zaká-
záno bylo svícení lou�emi na 
p�dách, v komorách, sýpkách 
a stájích. S lou�emi se nesm�-
lo p�echázet ani z domu do 
domu. V m�ste�ku bylo zaká-
záno i nap�. drhnout len a už 
v�bec ne v noci za svitu lou�í. 
V bod� �. 18 se poté ukládá 
povinnost slavit každoro�n� 
svátek sv. Anny k boží poct� 
ode všech obyvatel.

 K tomuto výro�í je také 
vydána d�ev�ná turistická 
známka, kterou p�ipravila ve 
spolupráci s M�stským in-
forma�ním a kulturním st�e-
diskem místní d�tská ilustrá-
torka Iva Nováková. Druhá 
strana turistické známky je 
v�novaná návratu „neratov-
ské Madony“.

350 let od ničivého požáru města Rokytnice



�  Podoba p�vodní neratovské Madony.

 Rok 1651 je vedle vzpomín-
ky na ni�ivý požár m�sta také 
výro�ím, kdy byla vy�ezána a 
slavnostn� p�enesena do p�vod-
ního d�ev�ného poutního koste-
líka v Neratov� d�ev�ná soška 
Madony s Ježíškem, která byla 
po dokon�ení nového poutní-
ho chrámu r. 1733 umíst�na na 
hlavním oltá�i pod rozm�rným 
obrazem Nanebevzetí Panny 
Marie. Co o p�vodu sochy �íkají 
archivní prameny? 
 Na po�átku 60. let 17. století 
vzniká pov�st o zázracích, které 
provázejí vznikající poutní mís-
to v Neratov�. Rokytnickému 
fará�i Kryštofu Blažeji Drickovi 
se ve snu zjevuje Panna Maria 
s malým Ježíškem. Kn�z nechá-
vá dle svého snu vy�ezat sochu 
Panny Marie, kterou v�nuje 
kostelu v Neratov�. Nová soška 
je p�enášena slavnostním pro-
cesím do Neratova, za pon�kud 
dramatických okolností, krátce 
po ni�ivém požáru Rokytnice. 

Sošce se za�íná �íkat „Bärn-
waldská madona“ a jsou ji spolu 
s lé�ivým pramenem p�ipisová-
ny n�která zázra�ná uzdravení. 
Po odsunu n�meckého oby-
vatelstva v r. 1946 se socha 
z hlavního oltá�e ztratila a do-
posud z�stává nezv�stnou. Jak 
významný je podobný symbol 
zbožnosti pro nov� se rozvíjející 
poutní místo v Neratov�, není 
asi nutné vysv�tlovat. Poutní 
mariánský chrám bez Panny 
Marie je jako rybník bez ryb. 
Proto vznikla v letošním roce 
iniciativa okolo neratovského 
kn�ze Mons. Josefa Suchára, 
který si vytkl jasný cíl, navrátit 
Neratovu její madonu. Moderní 
tvá� ji vtisknul rokytnický malí� 
a �ezbá� Alex Litvi�uk a vše je 
tedy p�ipraveno na slavnost, kdy 
bude metr vysoká socha Panny 
Marie s Ježíšem p�esn� po 350 
letech op�t p�enesena slavnost-
ním pr�vodem z Rokytnice do 
Neratova. Doufejme, že již bez 

ni�ivého požáru. 
Pokud si nechce-
te nechat tento 
nevšední zážitek 
ujít a máte zájem 
putovat spolu 
s neratovskou 
Madonou, sta�í 
navštívit v sobo-
tu 13. srpna 2011 
v 9 h. farní kostel 
Všech Svatých na 
nám�stí v Rokyt-
nici a slavnostní-
ho procesí se zú-
�astnit.


KF Rokytnice
v Orlických 

horách

Návrat neratovské Madony

�  Návrh nové sošky od rokytnického um�lce Alexe Lit-
vi�uka.

Návrat neratovské Madony i bohatý 
kulturní program nabídnou letošní    

poutní slavnosti v Neratově

 Divadlo a koncerty r�zných žánr�, duchovní program, charita-
tivní B�h nad�je, originální produkty Orlických hor, hry pro d�ti 
i sladké neratovské kolá�e – to vše nabídnou letošní neratovské 
poutní slavnosti od 12. do 14. srpna. P�edevším se ale b�hem nich 
po 350 letech zopakuje cesta neratovské Madony do kostela Na-

nebevzetí Panny Marie v Neratov�, kde po šedesáti letech znovu 
obsadí své místo. Z Rokytnice ji do Neratova donese procesí pout-
ník�.
 Poutní slavnosti se v Neratov� po mnohaleté odmlce pravideln� 
konají od roku 1990, vždy o víkendu nejbližším svátku Nanebe-
vzetí Panny Marie (15. srpna), jemuž je zasv�cen místní kostel. 
Slavnosti každoro�n� nabízejí nabitý duchovní, kulturní i charita-
tivní program, a ani letošek nebude žádnou výjimkou. 
 V programu slavností se objeví skupina Oboroh, písni�ká�i 
Old�ich Janota a Karel Diepold i Filharmonie Hradec Králové, 
ale také spole�ný divadelní projekt lidí s postižením a student� 
DAMU. Odpo�inek, ob�erstvení a krásné výrobky k prohlížení i 
koupi nabídne jarmark, kde svou práci p�edstaví chrán�né dílny 
zam�stnávající lidi s postižením i �emeslníci z okolí. Chyb�t nebu-
dou bohat� zdobené neratovské kolá�e, jichž se letos nape�e na t�i 
sta. P�íležitost k procházce krajinou Orlických hor nabídne �tvrtý 
ro�ník charitativního B�hu nad�je. Jeho výt�žek bude v�nován na 
výzkum lé�by rakoviny.
 Nemén� pestrý ale bude i program duchovní, v jehož rámci si 
svou cestu do Neratova po 350 letech zopakuje soška neratovské 
Madony. P�vodní soška, která byla do Neratova donesena v roce 
1661 a jíž byly p�ipisovány �etné zázraky a uzdravení, se ztratila 
b�hem odsunu p�vodního n�meckého obyvatelstva. Její prázdné 
místo pod prosklenou st�echou neratovského kostela tedy po více 
než šedesáti letech zaplní soška nová, kterou pro místní farnost 
vy�ezává rokytnický �ezbá� Alex Litvi�uk.
 Soška bude p�i Anenské pouti (od 24. �ervence) umíst�na do ro-
kytnického kostela a v sobotu 13. srpna odtud pak procesím odne-
sena po císa�ské cest� p�es Hani�ku a Hadinec do Neratova. Proce-
sí za�ne v Rokytnici v 9 hodin mší svatou. V ned�li dopoledne pak 
prob�hne od 10 hodin mše svatá p�ímo v Neratov�. Jejím hlavním 
celebrantem bude J.E. Mons. Jan Vokál, nový hradecký biskup.
   Poutní slavnosti nabízejí krom� zajímavého programu také mož-
nost poznat blíže život lidí s postižením, o n�ž se stará neratovské 
ob�anské sdružení. B�hem poutních slavností si návšt�vníci budou 
moci prohlédnout výstavu výtvarných prací lidí s mentálním posti-
žením a fotogra	 e ze života v místním chrán�ném bydlení. Chrá-
n�né dílny Kope�ek tu budou nabízet své keramické, košíká�ské a 
tkalcovské výrobky, pozadu nez�stane ani chrán�ná dílna Kuchy�, 
jež nabídne ob�d a ob�erstvení všem hladovým poutník�m.
Více informací najdete na www.neratov.cz.       Zdenka Burešová



Říčky mají svůj znak a vlajku

�  Ve st�edu 30. �ervna ud�lila Miroslava N�mcová v Posla-
necké sn�movn� Parlamentu 	R znak a vlajku obce staros-
tovi 
í�ek panu Ing. Jaroslavu Kuchtovi. Foto: Ji�í Sob�slav

 Obec �í�ky v Orlických 
horách získala právo používat 
sv�j znak a vlajku. O jeho ná-
vrh se postaral heraldik Mgr. 
Jan Tejkal. P�ipravil 7 variant, 
v nichž se op�el o historickou 
obecní pe�e� z poloviny 19. 
století (viz obrázek). Na zákla-
d� výb�ru ob�an� �í�ek schvá-
lilo obecní zastupitelstvo první 
navrženou variantu znaku, kte-
rá byla zaslána k projednání a 
schválení do Poslanecké sn�-
movny Parlamentu 
R. 
 Znak i vlajka byly schváleny 
a slavnostn� p�edány do rukou 
starosty obce Ing. Jaroslava 
Kuchty a místostarosty Ji�ího 
Sob�slava.  

Pro� práv� smrk
a sekery?

 Již na zmín�né pe�eti se ob-
jevuje jehli�natý strom s jed-
notliv� vykreslenými soum�r-
nými v�tvemi a s vysokým 
kmenem podloženým p�ek�í-
ženými sekerami. Symbolika 
pe�eti nazna�uje polohu obce 
v horské krajin� s hojností les-
ních porost� vhodných k t�žb� 
d�eva. 

Popis znaku
 Ve st�íbrném štít� zelený 
vyko�en�ný smrk s kmenem 
p�irozené barvy podloženým 
dv�ma zk�íženými sekerami 
p�irozených barev. 

Popis vlajky
 List tvo�í t�i svislé pruhy, 
zelený, bílý a zelený. V bílém 
pruhu zelený vyko�en�ný smrk 
s hn�dým kmenem podloženým 
dv�ma kovovými zk�íženými 
sekerami na hn�dých top�r-
kách. 
 Podobu znaku i vlajky v ba-
revném provedení si m�žete 
prohlédnout na nových webo-
vých stránkách obce: www.obe-
cricky.cz.

ZS

 Letošní �erven v �í�kách v Orlických horách nebyl v�bec 
nudný. Na hotelu Konšel se v sobotu 11. �ervna odehrál tur-
naj ve stolním tenise, jehož vít�zem se stal místní ob�an Jirka 
Kubík. Další sportovní akcí byl o týden pozd�ji tradi�ní No-
hejbalový turnaj na chat� Karosa. I když po�así moc nep�álo, 
hrál se na h�išti u Karosy a ve skicentru kvalitní nohejbal. Vše 
bylo zakon�eno rockotékou a hudebn�-tane�ním vystoupením 
„kluk� z Karosy“. V ned�li poté se v místním kostele sloužila 
poutní mše svatá.

PROGRAM NA PRÁZDNINY
� 19. �ervence – mezinárodní koncert Tóny bez hranic 
v kostele Nejsv�t�jší Trojice v �í�kách. Po�adatelem je m�sto 
Rokytnice v O.h. Za�átek v 18 hodin.

� 30. �ervence – tradi�ní Turnaj v malé kopané na h�išti za 
kostelem. Za�átek v 8 hodin.

� 27. srpna – Lou�ení s létem – den plný her a zábavy pro 
d�ti, ve�er posezení pro dosp�lé. Za�átek ve 14 hodin na h�išti 
za kostelem.                                                                                            ZS

LÉTO V ŘÍČKÁCH
Velké pod�kování pat�í všem, kte�í ochotn� pomohli s úklidem 
kostela v �í�kách v Orlických horách p�ed poutní mši svatou.

Ing. Jaroslav Kuchta, starosta 
í�ek

Poděkování

�� ilustra�ní foto: Ing. Lenka Kuchtová ilustra�ní foto: Ing. Lenka Kuchtová



MŠ ROKYTNICE
Besídka v MŠ

 Jak nejlépe zakon�it školní rok a naše celoro�ní úsilí ve škol-
ce než besídkou? Po poctivém nacvi�ování jsme 2. 6. mohly ma-
minkám, tatínk�m a dalším p�íbuzným p�edvést plody naší práce. 
Nejprve k nám p�ijelo divadlo s pohádkou „O Sn�hurce“, nechy-
b�li ani trpaslíci, ani princ a navíc se na pohádku mohli podívat 
všichni p�ítomní, nejenom my, d�ti. A pak p�išla �ada na nás. Bylo 
to všechno o hudb�, tanci a radosti. Nejkrásn�jší však byl tanec 
našich rodi��, kte�í zatancovali „Šílen� smutnou princeznu po 30 
letech“. Jako princezna se p�edstavila Jitka Klimišinová se svým 
princem Leošem Koní�kem. Vodu, hmyz a kv�tiny p�edstavovali 
maminky: Trejtnarová, Števková, Pavlištová, Jedli�ková, Jurásko-
vá, Sob�slavová, Petrová, Korbelová, Koní�ková a Hani�ka Pav-
lištová; a tatínci: Pavlišta, Novák a Števko. Naši rodi�e se v�bec 
nebáli, šli do toho s vervou a nadšením a nouze nebyla ani o vlast-
ní pojetí. Takže jsme se „vyblbli“ všichni. Záv�rem jsme zazpívali 
pár písni�ek z našeho repertoáru s panem u�itelem Grulichem. Ješ-
t� však se nem�žeme chovat prázdninov�, protože nás �eká „Lou-
�ení s p�edškoláky“, to jsme my nejstarší, co jdeme za pár m�síc� 
do školy. Huráááááá. 
                                                                                                      za d�ti pa

��„Kovbojská jízda“ druhá�k� s paní u�itelkou Vnenkovou.

��Spole�né vystoupení d�tí ze t�ídy Lišti�ek a jejich rodi��.

 Krásné odpoledne 23. 6. prožili d�ti, u�itelky, rodi�e i prarodi�e 
p�i akci „lou�ení s p�edškoláky“. Jednalo se o slavnostní vy�aze-
ní našich nejstarších – nejmenších. Paní u�itelky se roky starají 
o drobotinu, kterou p�ivedou do školky maminky skoro s plínou 
a dudlíkem. Za pár let odchází sebev�domý školák a ud�lá sv�j 
první velký krok do života.

Pohlazení po srdí�ku

 Dnešní odcházející p�edškoláci byly fajn t�ída, ve které se 
všechny kon� ikty �ešily domluvou, vysv�tlováním a hlavn� spo-
luprácí s rodi�i. Všechny tyto naše prince a princezny jste moh-
li vid�t na „školkovém tablu“. Rodi�e t�chto d�tí se ve v�tšin� 
p�ípad� zapojili do života školy a pomáhali ve všech sm�rech. 
Budoucí lesík a háje�ek na zahrad� zasázeli tatínkové, buková 
alej vyrostla pod rukama celé rodiny a n�kte�í rodi�e pro své d�ti 
(ale i pro jiné) „cedili vlastní krev“ p�i školkové akci Kapka krve 
pro naše d�ti. Všichni rodi�e v této t�íd� p�iložili ruku k dílu. 
N�kte�í dokonce zajistili kulturní zážitek p�i slavnosti na zahrad� 
a ukázali, že neztratili s v�kem hravost a radost ze života a že se 
dokážou u�it i od svých d�tí.
 Rodi�e, kte�í se umí se svým dít�tem radovat, smát a prožívat 
spole�né v�ci, nepot�ebují získávat autoritu velkým �inem a p�ís-
ným trestem. Dít� je schopno poznat, kdy se k n�mu dosp�lý chová 
up�ímn� a tím se vytvá�í vzájemná úcta a porozum�ní.
 Zakon�ení rozlu�kové akce „byl vrchol“. Smekám p�ed spo-
le�nou aktivitou rodi�� a velmi d�kuji. Všichni byli schopni se 
spojit a vytvo�it neuv��iteln� krásnou atmosféru, plnou kv�tin 
i slzi�ek. Jako památka na tuto t�ídu z�stane pro školku krásné 
velké logo školy. Díky!! 
 U�itelky i všichni zam�stnanci mate�ské školy si tohoto 
ocen�ní velmi váží a p�ejí d�tem i rodi��m krásné prázdniny 
a úsp�ch ve škole.                                                    Vaše školi�ka
                                                                                                  Gall.

��Foto: JKO

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem učitelkám a dalšímu personálu

 Mateřské školy v Rokytnici
 za jejich péči, výchovu a také lásku,

 kterou věnovali našim dětem. 
Rodiče předškoláků



MŠ BARTOŠOVICE V ORL. H.MŠ BARTOŠOVICE V ORL. H.

 Den p�ed Dnem d�tí p�ija-
li pozvání do Mate�ské školy 
v Rokytnici v Orlických horách 
policisté z místního obvodního 
odd�lení a preventivn� infor-
ma�ní skupiny. 
 Obvodní policisté ale bohužel 
t�sn� p�ed za�átkem setkání mu-
seli odjet na oznámenou událost 
do Zdobnice, a tak se povídání 
ujala preventistka. D�ti jí ale 

velice pomohly, 
protože bez za-
váhání a správn� 
dopl�ovaly vše, 
o �em si s poli-
cistkou povída-
ly. Ti starší, ale 
i ti mladší dob-
�e v�d�li, jak 
jezdit s rodi�i �i 
prarodi�i v aut�, 
jak p�echázet 
silnice i jak jez-

dit na kole. Správn� doplnili, co 
všechno kolu na obrázku v po-
vinné výbav� chybí. 
 Vyslechli si p�íb�h o chlape�-
kovi, který p�es zákaz mamin-
ky pustil do bytu cizí osobu, 
a p�ipomn�li si n�kolik situací, 
ve kterých si musejí dávat po-
zor na své zdraví a bezpe�í.
 P�i besed� zbyl �as i na otáz-
ky a vypráv�ní malých p�edško-
lá�k�. Všichni dostali za odm�-
nu alespo� malý obrázek nebo 
omalovánku. Policisté si od d�tí 
ze školky odváželi krásné ob-
rázky, na kterých byli nejen oni, 
ale i jejich auta a navíc jako 
dárek dostali kšiltovku s logem 
školky.
 
D�kujeme a t�šíme se zase n�-
kdy na vid�nou !

     por. Mgr. Alena Kacálková

Policisté v rokytnické školce
Umím jezdit na kole i chodit po p�echodu

 Na za�átku �ervna d�ti oslavily sv�j svátek ve školce op�t Let-
ními olympijskými hrami 2011. Za spln�né velmi t�žké disciplíny 
byly odm�n�ny zlatými medailemi, diplomy a taškou plnou cen.
 Pro všechny d�ti z obce byl po�ádán D�tský den místními hasi-
�i, OÚ a MŠ. Den plný her d�ti zahájily svým p�edstavením „Abe-
ceda zp�vák�“, kde vystupovaly pod názvem „Led�í�kova hav��“ 
se svými hosty ze St�íbrného Vrchu z Rokytnice. Moc jim d�ku-
jeme za pomoc p�i organizování tohoto slavného dne, d�kujeme 
Terce Bížové a ostatním ob�an�m z Bartošovic za podílení se p�i 
hrách a ob�erstvení. Další pod�kování pat�í manžel�m Buká�ko-
vým za krásný dárek k svátku – d�ev�né kuželky se „šibenicí“. 
M�žeme po�ádat na školní zahrad� turnaj v kuželkách :-).

P�ES T�I HRADY, JEDNU
ROZHLEDNU A JEDNU BRÁNU

 Letošní výlety jsme pojali více turisticky. Z Potštejna jsme se 
prošli nádhernou cestou podél Divoké Orlice na hrad Litice, kde 
se d�ti seznámily s tamními duchy a strašidly. Od mnicha Kara-
žihoveje, rytí�e a �ty� bílých paní dostaly d�ti vzkaz s ponau�ením 
o lidských chybách a našly dávno zapomenutý poklad.

 Cestou na poslední hodinu plavecké školi�ky jsme se stavili 
na hrad� Lanšperk: „Uf, zase do kopce!!!“ :-)

 Ješt� nás �eká výlet na Zemskou bránu a Pašeráckou lávku 
a výšlap na rozhlednu Annu na Anenském vrchu. Ale to si po�ká-
me na úpln� jasné po�así, abychom vám všem mohli zamávat.
 A jako každý rok se d�ti rozlou�ily se svými kamarády tradi�-
ním „Mejdanem roku p�edškolák�“ a pasováním na školáky s Di-
vadélkem Úsm�v.

 Všem d�tem krásné prázdniny a ostatním hezkou dlouhou 
dovolenou p�ejí d�ti a u�itelky z MŠ Bartošovice!!!

Navštivte
MUZEUM ŽELEZNICE
Doudleby – Vamberk – Rokytnice 

v budově bývalé výtopny
lokomotiv na rokytnickém 

nádraží. 
O letních prázdninách
je otevřeno v sobotu

a v neděli od 10 do 16 hodin
a v září každou sobotu

od 10 do 16 hodin.



Oslava 120 let hasičů v Pěčíně
 Píše se rok 1891 a v obci P��ín 
se díky iniciativ� �ídícího u�itele 
Josefa Berana zakládá hasi�ský 
spolek. V krátké dob� se p�ihlásí 
na 60 �len� a rozjíždí se historie 
hasi�� v P��ín�.
 Letos tomu je neuv��itelných 
120 let od dob, kdy se dobro-
volníci za�ali starat o ochranu 
spoluob�an� p�ed požáry, velkou 
vodou a jinými živelnými kata-
strofami, ale také o kulturní život 
v obci.
   A protože 120. výro�í založe-
ní sboru v P��ín� je významné, 
uspo�ádali tamní hasi�i oslavu, 
jak se pat�í a se vší parádou.
 O tom, že p�ípravy na louce, 
kde není v�bec nic, nebyly snad-
né, nemusím ani psát, to si každý 
umí p�edstavit. 
 B�hem n�kolika dní vyrostlo 
na louce za Št�pánovými „m�s-
te�ko“ zajiš�ující kompletní ob-
�erstvení, posezení pod st�echou 
stanu i venku, parkovišt� pro 
hasi�skou techniku i pro diváky, 
tra� a závodišt� pro r�zné disci-
plíny atd. 
 Vše za�alo spanilou jízdou 
hasi�ských vozidel. Kolona vy-
jížd�la v �ele s ko�mi taženou 
st�íka�kou z dolního konce krát-
ce po poledni. Jízdy se zú�astnily 
všechny pozvané hasi�ské sbory 

starší „brat�i“ z rokytnického 
sboru poté p�edvedli profesio-
nální výkon p�i ukázce záchrany 
osob z výšky a sla�ování. Ukáz-
ka lezc� se odehrávala v takové 
výšce, až se divák�m zatajoval 
dech.
 Následovala jízda zru�nosti, 
která nebývá v požárním sportu 
b�žnou disciplínou. O to více 
vzbudila pozornost a zájem pu-
blika. Úkolem bylo bezchybné 
projetí p�ipravené trati, zapar-
kování do pomyslné garáže, 
rozložení proudu, nast�íkání 
ter�e, sbalení proudu a dob�h-
nutí do cíle. U této disciplíny 
se hodn� projevily rozdíly mezi 
vozidly, obzvlášt� dob�e si ved-
li �idi�i nov�jších voz�, které se 
daleko snadn�ji ovládají. Vít�-
zem této disciplíny byli hasi�i 
z Bartošovic s Avií, druzí hasi�i 
z Borohrádku s Tatrou a t�etí Ro-
kytni�tí s Tatrou 148.
 Na záv�r programu byla 
p�ipravena další ukázka rokyt-
nických hasi��. Tentokrát šlo 
o vyprošt�ní zran�né osoby 
z havarovaného auta. Op�t jsme 
shlédli profesionální zásah p�i 
použití hydraulického za�ízení 
k vyproš�ování, ale také p�edlé-
ka�skou první pomoc.

se svými vozy r�zných zna�ek 
a stá�í. Následovalo komento-
vané p�edstavení všech vozidel 
a ukázka ko�ské st�íka�ky p�i 
hašení požáru v podání hasi�� 
z Rybné nad Zdobnicí. Diváci 
ocenili nejen fyzicky náro�né 
po�ínání Rybe�ák�, ale také per-

fektní práci pana Josefa Svobody 
se svým ko�ským sp�ežením.
 Dalším bodem programu byla 
sout�ž d�tí, které se zú�astnily 
d�tské sbory ze Slatiny, 
erníko-
vic a Rokytnice. Poslední jmeno-
vaní sout�ž ve štafet�, požárním 
útoku a uzlova�ce vyhráli. Jejich 

��V �ele spanilé jízdy hasi�ských vozidel byla ko�ská st�íka�ka tažená ko�mi pana 
        Josefa Svobody.  Foto: JKO

��Jak se hasilo p�ed 120 lety, p�edvedli hasi�i z Rybné nad Zdobnicí.
       Foto: JKO



 Celý tém�� p�tihodinový 
program poutav� komentoval 
starosta slatinského sboru pan 
Antonín Ulrych. 
 Volná zábava po skon�ení 
programu p�i reprodukované 
hudb� a videoprojekci se protáh-
la dlouho p�es p�lnoc.
 Pod�kování pat�í všem, kte�í 
se podíleli na uspo�ádání této 
zda�ilé akce, starostovi p��ín-
ských hasi�� Pavlu Pí�ovi, 

bratr�m hasi��m z pozvaných 
sbor�, divák�m a v neposlední 
�ad� také sponzor�m: Tomáš 
Jarkovský, Zdobnice a.s., Matrix 
a.s., K AGRO s.ro. - vrakovišt� 
Lukavice, Stanislav Sýkora, Jo-
sef Svoboda, Obec Bartošovice 
v O.h., Obec P��ín, Autodílna 
Ji�í Kollár.

Za SDH P��ín
Zuzana Sob�slavová

��Po celé slavnostní odpoledne si mohli diváci prohlédnout 
vystavenou sou�asnou i historickou hasi�skou techniku. 
Fotogra� i z výsuvné plošiny po�ídil JKO.

ZTICHLÁ MÍSTA
 Tentokrát jsme se vydali na místo tém�� v centru m�sta Rokyt-
nice – a sice k bývalému zámeckému statku – �. p. 132. Objekt 
se nachází v t�sné blízkosti rokytnického zámku a nutno podo-
tknout, že dlouho byl jeho osud nejistý. Musím se p�iznat, že mne 
vždycky lákalo se sem podívat, proto jsem s radostí p�ijala nabíd-
ku jeho sou�asného majitele a mohla si tyto prostory prohlédnout. 
Z celého komplexu bývalého zámeckého statku zde stojí již pouze 
budova s jeho obytnou �ástí (prostory o velikosti 4 byt� cca 1+1) 
a zbytky bývalé konírny. Zub �asu, „p�edešlí nájemníci“ a snad 
i lhostejnost cokoliv zde podnikat ud�lali své. 

 Objekt na podzim roku 2010 koupil místní obyvatel p. Daniel 
Januš, kterého zaujalo p�edevším místo jako takové. A musím op�t 
vložit vlastní komentá� – že se mu v�bec nedivím. Po prohlídce 
objektu a pobytu na p�ilehlé zahrad� si p�ipadáte jak „na samot� 
uprost�ed m�sta“ a p�ipadá vám, jako že se tu zastavil �as. N�kdo 
by mohl namítnout, že je to jen další barák na spadnutí a co s ním. 
Pan Januš si je toho v�dom a zárove� ví i to, že to je b�h na delší 
tra�. Jednou by zde cht�l mít krom� vlastního bydlení (v obytné 
�ásti) i ková�skou dílnu, a to práv� v prostorách bývalé konírny. 
Vlastními silami a s pomocí p�átel již tento nadšenec �áste�n� 
opravil st�echu u obytné �ásti, chystá se na opravu komín� a oken. 

asem p�ijde na �adu i to ostatní – jako nap�íklad obnova elekt�i-
ny, která je v sou�asné dob� odpojena. A komu by se mohlo zdát, 
že bez ní se tu �lov�k neobejde, je na omylu – je tu p�ece petrolejka 
a gramofon na kliku.. pro za�átek… :-)
                                                         Foto a text Lucie Grunclová

Setkání Rokytnic ČR
 Ve dnech 24. až 26. �ervence 2011 se uskute�nilo již 38. 
setkání Rokytnic 
eské republiky. Tentokrát v Rokytnici nad 
Vlárou v okrese Zlín. Již tradi�n� zda�ilá akce, kde se setkávají 
k p�átelskému m��ení sil fotbalisté, stolní tenisté a hasi�i, p�álo 
v letošním roce i vcelku dobré po�así, zkrátka ideální pro turnaj 
v kopané. A kdo byl tentokrát vít�zem? Oba krásné putovní skle-
n�né poháry si odvážejí za 1. místo ve fotbale, požárním útoku 
a požární štafet� zástupci Rokytnice nad Jizerou. Orlickohorský 
Union obsadil pátou p�í�ku a na šestém míst� skon�ila 1.FC. 
Bližší informace p�ipravujeme do p�íštího �ísla. Pro nás je d�le-
žitou informací, že 39. ro�ník se bude konat u nás v Orlických 
horách v termínu od 29. 6. do 1. 7. 2012.                                                                                                      
                                                  Petr Hudousek, starosta m�sta

LEDŘÍČKOVY SLAVNOSTI
aneb

SETKÁNÍ PŘÁTEL OBCE

Bartošovice v Orlických horách 16. 7. 2011

Program:

14:00 Slavnostní představení obecních symbolů

14:15 Program pro děti – divadélko

15:00 Vystoupení šermířů z období baroka + ukázka 

          střelby z historických zbraní

19:00 Taneční zábava, hraje skupina Standy Vlčka

Doprovodný program: dětské atrakce,

 stánkový prodej, občerstvení, ukázky řemesel.

�  Ukázka záchrany osob z výšky v podání hasi�� z Rokyt-
nice. Foto: JKO



dokon�ení ze strany 1
 Doprovodný program, z kte-
rého jsem m�l, musím se p�i-
znat obavy, zda p�ijdou všich-
ni, kte�í slíbili, zda se všechno 
poda�í �asov� sladit, jestli to 
lidi bude bavit a podobn�. Na-
konec se zdá, že se všechno 
docela povedlo. Lidi se bavili a 
o to šlo. Moc d�kuji d�v�at�m 
z Wiyrhaney a lidi�kám kolem 
nich. Paní kn�žna s doprovo-
dem, vyparád�ní kon�, to bylo 
moc p�kný.  Bývalý ochotnic-
ký herec Pavel Kaška (který 
state�n� sekal s kosou), Lá�a 
Hemrlík, jako pouli�ní proda-
va�. Byli jste báje�ní. Bylo to 
jedno velké divadlo, které není 
moc �asto vid�t. Kdo ví, t�eba 
z této party jednou vznikne 
ochotnické divadlo, které v Ro-
kytnici m�lo léta tradici.
 Velikou parádu p�edvedl 
Pepík Svoboda z P��ína Hrad-
�an. Diváci jeho vystoupení 
odm�nili n�kolikrát potles-
kem. Práci s chladnokrevnými 
ko�mi nemá ve�ejnost (kro-
m� specializovaných sout�ží) 
možnost �asto vid�t. Jind�iška 
zase prezentovala jejich „ro-
dinný“ chov Slezského norika 
a práci ob�anského sdružení, 
jehož jsou zakladateli. Naši 
akci zhlédli i jejich hosté z Vel-
ké Británie. Navštívil nás také 
senátor Miroslav Antl, který 
p�edal nejlepším sout�žícím 
své dárky.
 Moc celému programu po-
mohli i lidé kolem Zdenka 
Zidky (Ob�anské sdružení Ji-
ráskovým krajem), kte�í u re-
pliky hrani�ní závory z První 
republiky vlastn� vpoušt�li di-
váky do prostoru „am	 teátru“. 
Uniformy 	 nan�ní stráže byly 
originální, jakož i jejich zbran�. 
Myslím, že do scéná�e zapadla 
i dechovka Karla Šedivého 
z 
erníkovic a polský soubor 
Jaskier. Zájem byl i o impro-
vizovanou výstavu našeho už 
nežijícího regionálního malí�e 
Korejze Blatinského v koste-
le sv. Filipa a Jakuba. Výklad 
k jeho životu a dílu ochotn� po-
dal zájemc�m Rudolf Dittrich 
z Rychnova. Lidé p�išli i na 
mši. Všechny bez rozdílu, malé 

i velké, myslím, zaujal ru�n� 
vy�ezávaný, malovaný koloto� 
Jaromíra Joo. Všechno si to 
v myšlenkách vracím zpátky a 
hledám chyby nebo nedostatky, 
které by bylo dobré odstranit, 
pokud budeme po�ádat další 
ro�ník.
 D�kuji i št�drým sponzor�m. 
Od nás z Rokytnice jmenovit� 
panu Trn�ákovi (Svitr), Ing. 
Machové, Frost Food, Ji�ímu 
Páchovi, Farma Pod Lipou. 
Orlického seká�e by nebylo 
možno po�ádat, kdyby neby-
lo pochopení mých koleg� 
z 	 rmy Orlicko a.s. Nebeská 
Rybná. Hodn� pomohlo M�sto 
Rokytnice v O.h. Záštitu p�e-
vzala Rada m�sta. Akci dále 
podpo�ilo Ministerstvo zem�-
d�lství – agentura pro zem�d�l-
ství a rozvoj venkova, Okresní 
agrární komora, BEAS-pekár-
na Li�no, Agroservis Zám�l a 
pan Jan Kolowrat Krakowský, 
prost�ednictvím Ing. Fojta. 
Hlavní výhru, jate�né jehn� 
v�novala spole�nost Horal, a.s. 
se sídlem v Hlásce. Paní Mar-
ta Hudousková upekla svou 
specialitu „Cibulá�ky“, paní 
Danuše z Niemoiowa uva�ila 
polskou specialitu Žurek. To 
je bílá polévka p�ipravovaná 
pomocí kvásku. Seká�e spon-
zorsky ozvu�il Aleš Piskora ze 
Solnice.  Školní jídelna ZŠ Ro-
kytnice sice nesponzorovala, 
ale d�v�ata uva�ila dobrý gu-
láš. Velice mi pomohla Zuzka 
Sob�slavová z Infa s plakáty a 
diplomy. Všechno dokumen-
toval fotoaparátem i kamerou 
Petr Lavren�ík st.. Nesmím 
zapomenout na všechny �le-
ny Symbiózy, kte�í pomáhali 
s organizací, anebo se starali o 
ob�erstvení. Vlastn� pomáhali 
další kamarádi a p�íznivci. Jen 
tak, nezištn�! Vám všem také 
pat�í m�j veliký dík. Letos se 
poda�ilo zapojit opravdu hodn� 
lidí. Vlastn� toto vše opravdu 
píšu proto, abych vzpomn�l 
na všechny a pod�koval jim, 
aby p�ípadn� m�li chu� i za rok 
zase jít do toho.              
                     

Za organizátory
Josef Jehli�ka

Druhý ročník Orlického sekáče v Nebeské Rybné

�  Dne 4. �ervna se �lenové a kon� SK Wiyrhanea spo-
lu s P�áteli masopustu rokytnického zú�astnili v Nebeské 
Rybné velmi p�kné akce nazvané Orlický seká�. I když sem 
p�ijeli „jen“ dotvo�it atmosféru pro borce a borkyn� s kosami, 
velice si to užili a v prvorepublikových kostýmech se cítili 
jako rybky ve vod�. V po�etné skupin� nadšenc� z Rokytni-
ce mohli diváci spat�it nádherná d�v�ata z prvorepublikové-
ho ve�ejného domu, �emeslníky s n�šemi rozli�ného zboží, 
krásnou kv�tiná�ku, vesni�anky i šlechti�ny na koních, pan-
táty a panímámy s d�tmi, kte�í p�ijeli s ko�ským povozem, 
p�išel dokonce i nekalý živel a lá Sekal. Všichni výborn� hráli 
své role a ur�it� pobavili mnohé návšt�vníky Seká�e. Fotoa-
paráty se nezastavily a n�kolik povedených fotek p�inášíme 
i �tená��m Horského kurýra.      vj



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!

Pečovatelská služba 
Města Rokytnice 

v Orlických horách

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

��p�i zajišt�ní stravy a chodu domácnosti
��p�i osobní hygien�
��p�i zvládání b�žných úkon� o svoji osobu
��p�i zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím
��p�i uplat�ování práv, p�i obstarávání osobních záležitostí

PROVOZNÍ DOBA – pracovní dny
Pond�lí – pátek   6.30 – 15.00 hodin

e-mail: pecovatelska.sluzba@mu.rokytnice.cz, 
dasa.lavrencikova@mu.rokytnice.cz

tel.: 491 616 996

placená inzerce



Webové stránky: www.mamor.cz
Ceny na webu jsou platné p�i odb�ru nad 3000,- K� bez DPH.

Prodej tvrdého palivového dřeva
pro chaty a chalupy

Přibližování dřeva koněm pro
soukromé majitele lesů 

Josef SvobodaJosef Svoboda
Hradčany 162, PěčínHradčany 162, Pěčín
Mobil: 737 114 577Mobil: 737 114 577

velký výběr krmiv pro psy a kočky
granule pro yorkšíry

TRAFIKA PETR KUNCTRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICEROKYTNICE

�� lávový kámen, grilovací tácky,
dřevěné uhlí, alobal, špejle

Vše pro grilování:Vše pro grilování:

DÁLE NABÍZÍME:

M�stské informa�ní a kulturní st�edisko
a redakce Horského kurýra Rokytnice v Orlických horách

OTEVÍRACÍ DOBA
PRO VE
EJNOST

v �ervenci a srpnu
Pond�lí  9.30-11.30   12.00-16.00
Úterý  7.30-11.30   12.00-16.00
St�eda  7.30-11.30   12.00-16.00

tvrtek  7.30-11.30   12.00-16.00
Pátek  7.30-11.30   12.00-16.00
Sobota    8.00–12.00
Ned�le zav�eno



Křížovka na prázdniny
Porostou?

 Mezi první h�ibovité houby, které nacházíme již v kv�tnu, pat�í 
„modráky“. Jedná se o h�iby ková�e a kolod�je. Ovšem pod lipami, 
duby, ale i pod lískami �i o�ešáky roste n�kdy hojn� h�ib … (tajen-
ka tvo�í shluky �tené ve sm�ru hodinových ru�i�ek). Za vlhka má 
slizký klobouk, po otla�ení modrající, rourky jsou zprvu voskov� 
žluté, pak olivov� žluté. Má p�íjemnou chu� a houbovou v�ni.

A: Šatní motýlci. B: Nejv�tší pouš�, evropské knížectví. C: Hin-
duistický b�h, platinov� bílý kov, sídlo v Pob�eží Slonoviny, angl. 
láska. D: Dosna, d�lost�elba, rychnovský primá� chirurgie. E: 
Slov. p�edložka, naše televize, angl. lyra, semitský b�h. F: Olo-
moucká konzervárna, náš hokejista. G: Strunný drnkací nástroj.

1: Šikanování. 2: Vegeta�ní pásmo, plechovka (n�m.). 3: Náš 
p�ední chemik, m�sto na it. Rivié�e. 4: Zn. elektr. spot�ebi��, re-
staurace, ostravský herec. 5: Nealk. nápoj, stoky, rusky léka�. 6: 
Port. fotbalista, lotr. 7: Kruh, sedlák, který dal hlavu za Blata. 8: 
Ze� hostinské p. Urbanové.

Pom�cky: bra�, Hanika, Kari, Nani, Noli.
Zn�ní tajenky najdete na str. 26                         Stanislav Lank

 Oblastní spolek 
eského �erveného k�íže 
Rychnov n.Kn.
po�ádá LETNÍ TÁBOR ve Slune�ní zátoce 
v areálu rekrea�ního za�ízení Železni�á� 
v Potštejn�. 
 Poje�te prožít prázdniny v krásné p�írod�, 

zažít mnohá dobrodružství, výpravy za poznáním, hrát netra-
di�ní hry a sout�že, p�ekonat strach a objevit sílu kamarádství!
T�ší se na Vás tým známých, ale i nových vedoucích, kte�í 
mají pro Vás p�ipravenou celotáborovou hru. A proto – rodi�e, 
nenechte své d�ti zahálet doma a pošlete je s námi!
Pro d�ti od 6 do 15 let, v termínu od  21.8. – 28.8.2011, cena: 
2.900,-. V cen� je zahrnuto: ubytování ve 4- l�žkových chat-
kách, stravování plná penze v�etn� pitného režimu, pedago-
gický dohled, pojišt�ní, vyh�ívaný bazén, sportovišt�, ceny 
do sout�ží.                                                             
 Bližší informace: Oblastní spolek 

K, Rychnov n.Kn.
Panská 79, Národní d�m II. patro, telefon/fax: 494 534 896   
739070515, pište na: cck.rychnov@seznam.cz,  rychnovnk@
cervenykriz.eu, www.cck-rychnov.cz

 Státní hrad i … (první tajenka) se rozkládá nad �í�kou 
… (druhá tajenka). P�vodn� gotický hrad zmín�ný v roce 
1317 byl též v majetku pán� z Kunštátu. Když panství kou-
pil �ád … (t�etí tajenka) v roce 1699, hrad chátral. Až na 
p�elomu 19. a 20. Století jej dal velmistr �ádu, habsburský 
arcivévoda … (�tvrtá tajenka), velkým nákladem opravit.
   Ve znaku   tohoto m�ste�ka najdete v modrém poli st�íbrnou rybu.

VODOROVN�: A. Období mladších t�etihor. – B. P�ínos ne-
v�st do manželství, kon�, znát. - C. Jméno fenky, ukazovací zá-
jmeno, krom�. – D. SPZ Litom��ic, ohebný vodi�, p�echodná 
nová ekonomická politika v SSSR od roku 1921. – E. Letadla, 
barák, slovensky „kocour“. – F. 
idla zraku, �eský herec, pyt-
lácká nástraha. – G. Polní plošná míra, intriky, �istit vodou. – H. 
Jihoamerický ke�, biblický mo�eplavec, um�lecké dílo. – I. Ten 
i onen, v�da, výr�stek na zádech. – J. Anglicky „mýdlo“, louka, 
chyba. – K. Ná�iní lukost�elce, 
TVRTÁ TAJENKA, a sice. – 
L. �ecký bajka�, lidové pojmenování Ameri�ana. – M. Bodavý 
hmyz, mlád� slepice. – N. Ovinek, pat�ící Otovi.
SVISLE: 1. 
eský herec, anglicky „dub“, mlád� ušatce, sloven-
ská p�edložka. – 2. PRVNÍ TAJENKA. – 3. Tla�ítko na po�íta�i, 
Evropanka, slovensky „jaksi“. – 4. SPZ Domažlic, planá núbij-
ská bavlna, �ecký b�h stád, domácí jméno Josefa. – 5. Písmeno 
�ecké abecedy, moldavská píse�, �ímskými �íslicemi 55. – 6. 
DRUHÁ TAJENKA, již. – 7. N�mecky „jedna“, hokejový bran-
ká� Vítkovic, citoslovce smíchu. – 8. Lihovina, SPZ Liptovského 
Mikuláše, vysoké karty, tímto zp�sobem (zastarale). – 9. Moha-
medova matka, Okresní muzeum Orlických hor (zkr.), vyhynulý 
chobotnatec. – 10. T�ETÍ TAJENKA. – 11. Délková míra Ink�, 
jméno spisovatele Pavla, notes, zna�ka elektronvoltu.
NÁPOV�DA: SOAP, DOINA, TOPO
Zn�ní tajenek na str. 26                                   Vladimír �ihák

Erby a znaky měst a šlechtických rodů
– díl 13

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA



 V letošním roce se m�st-
ským zastupitel�m poda�ilo 
ud�lit cenu m�sta. Obdržel 
ji in memoriam pan Václav 
Br�na, n�kdejší p�edseda 
M�NV. Protože jsem pana 
Br�nu neznal, ani jsem se jej 
na jeho pocity nemohl už bo-
hužel zeptat, vypravil jsem se 
za druhým letošním navrže-
ným, Jaroslavem Ungerem, a 
pokusil se položit v této souvis-
losti n�kolik otázek jemu.

 Byl jsi navržen na ud�lení 
ceny m�sta za rozvoj sportu. 
Jak vnímáš tuto nominaci?
 O nominaci jsem do poslední 
chvíle nev�d�l. Nebýt Kurýru, 
ani bych se o ní možná nedo-
zv�d�l. Navržení mé osoby beru 
jako uznání a ocen�ní dobrovol-
né, neplacené sportovní �innosti 
své a všech, kte�í m� v ní 30 let 
pomáhali a pomáhají dodnes. 
Od roku 1981 jsem táhl oddíl 
karate a od roku 1990 fotbalový 
Union. Pracovali jsme jak s do-
sp�lými, tak p�edevším s mláde-
ží a pracujeme dodnes. Kdo to 
n�kdy d�lal, ví, co to je za �e-
holi a já p�ede všemi smekám 
klobouk, vážím si jich a d�kuji 
jim. Toho nesmírného �asu ze 
svého volna, svých 	 nan�ních 
prost�edk� a nerv�, co pro ro-
kytnický sport ob�tovali. Beru 
to také jako ocen�ní výsledk� 
všech sportovc�, kte�í v t�chto 
sportovních oddílech sportovali 
a Rokytnici reprezentovali na 
okresních, krajských, republiko-
vých, celostátních a mezinárod-
ních sportovních akcích.

 Navrhla T� tvá nejstarší 
dcera Markéta. Bylo to pro 
Tebe velké p�ekvapení?
 Vzhledem k tomu, že jsem 
o tom nev�d�l, to p�ekvapení 
bylo. Kdyby mi to oznámila p�e-
dem, ur�it� bych jí to rozmlou-
val. V Rokytnici byli i jiní, kte�í 
by si to zasloužili. T�eba ti, kte�í 
m� ke sportu vlastn� p�ivedli. 
Pan Styblík, který pro Rokytni-
ci vybudoval ligovou házenou, 
pan Kaška a Syrovátko lyžování 
nebo pan Cit, který fotbalu ob�-
toval celý život. P�ekvapen jsem 
tedy byl, ale �inu své dcery si 
vážím. Kdo jiný m� m�že lépe 

znát než má dcera z každoden-
ního rodinného soužití. Markéta 
také prošla oddílem karate, hrála 
i fotbal. Vid�la tedy každý den, 
kolik úsilí, nerv�, �asu a 	 nancí 
sportu v�nuji i na úkor rodiny. 
Jsem moc rád, že to byla práv� 
ona. Je to pro m� uznání nej-
vyšší.

 Tvou nominaci podpo�ilo 
jen 5 zastupitel� ze 14 p�ítom-
ných. Jaký z toho máš pocit?
 Už samotná nominace je 
vlastn� uznáním a ocen�ním 
všech již zmi�ovaných. P�ti 
zastupitel�m, kte�í nominaci 
podpo�ili, d�kuji. Ti, co se zdr-
želi, nedokázali z�ejm� ve svých 
myslích odd�lit všechny ty, kte�í 
pro rokytnické karate a Union 
pracovali a kte�í také mnohdy 
Rokytnici v t�chto oddílech 
úsp�šn� reprezentovali, od mé 
kontroverzní osoby. Nechce se 
mi totiž v��it, že by zapomn�li 
na všechny ty karatisty a kara-
tistky, co vozili dev�t let pro 
Rokytnici medaile z okresních, 
krajských, republikových a ce-
lostátních mistrovských závod�. 
Zapomn�li snad naši zastupite-
lé, že jsme v Rokytnici po�ádali 
spoustu mistrovských závod� 
a jednou ve vyprodané Družb� 
p�ivítali výkv�t karate z celých 

ech?    
 Nevedli jsme si v�bec špat-
n�. Naše žákovské družstvo 
obsadilo 1. místo v 
SR. Pavlí-
na Králiková 1. místo v 
SR a 
následn� 3. místo v 
SSR. Naše 
žákyn� Monika Schmidtová to 
pozd�ji dotáhla až do juniorské 
reprezentace. Díky karate v�d�-
la o naší malé Rokytnici celá re-
publika. Na fotbalový Union by 
si naši zastupitelé ale již mohli 
pamatovat. Nedávno jsme slavi-
li 20 let �innosti. Vše, �eho jsme 
pro Rokytnici dosáhli, zde bylo 
�e�eno a vystaveno. Starosta, 
místostarosta a radní byli po-
zváni. P�išel jsi jen ty. Ty ostatní 
dobrovolná sportovní prezen-
tace m�sta doma i v zahrani�í 
z�ejm� nezajímá. Jen krátce: 
Muži 1x 	 nále okresního poháru 

MFS, 3x 	 nále turnaje Rokyt-
nic, 17 sezón v okresních sout�-
žích. Juniorky jedna sezóna 2. 
liga 
R, p�t sezón 3. liga 
R, 

p�t mezinárodních turnaj�: Am-
sterodam, Bud�jovice 2. místo, 
Pa�íž 3. místo a cena fair play, 
Manchester a Aallborg. Žákyn� 
t�i sezóny 2. liga 
R, šest sezón 
1. liga 
R, deset sezón okresní 
p�ebor. Šest dívek z Unionu hra-
je nebo hrálo 1. ligu 
R žen v 
Hradci nebo Pardubicích. 
ty�i 
dívky z Unionu se dostaly do 
mládežnických reprezenta�-
ních výb�r� 
R. Úsp�chy, to je 
ovšem jen t�ešni�ka na dortu. Za 
vším stojí každodenní úsilí moje 
a všech sportovních nadšenc�, 
kte�í se na nich v uplynulých 30 
letech podíleli. N�kterým našim 
paním a pán�m zastupitel�m to 
však nesta�í. 
ekají asi na titul 
mistra sv�ta nebo olympijskou 
medaili. Mrzí to hlavn� u t�ch, 
kte�í s mládeží a do sportu d�-
lají. Pan Mareš, pan Jane�ek, 
pan Dušek a paní Tuharská. Oni 
totiž moc dob�e v�dí, co je to za 
mraven�í práci a odpov�dnost, v 
dnešní dob� pracovat s mládeží.

 M�l jsi i jiné sportovní akti-
vity v Rokytnici krom� karate 
a Unionu?
 Velice rád vzpomínám na 
fotbalové turnaje, které jsem po-
�ádal na házenká�ském h�išti od 
roku 1983 do roku 1990. Byly 
pro všechny z Rokytnice a oko-
lí. Hrálo se v p�átelském duchu 
a byla legrace. P�kné vzpomín-
ky mám také na sportovní krou-
žek ZŠ, který jsem vedl. Sešla 
se tam tehdy výjime�ná parta 
kluk� a holek. Hráli jsme ješt� v 
malé školní t�locvi�n� v�tšinou 
turnajov� fotbálek a vybíjenou. 
Odm�nou nám pak byl postup 
kluk� do celostátního 	 nále Mc-
Donalds Cupu v Olomouci. Na 
krásný ligový Andr�v stadion. 
Celorepublikov� jsme repre-
zentovali region, školu a naši 
Rokytnici. Holky nez�stávaly 
v té dob� pozadu. Vyhrály mezi 
kluky také okresní McDonalds 
Cup, ale v nepostupové katego-
rii B. Vše si vynahradily ve vy-
bíjené. Se školní mládeží jsem 
také spoustu let jezdil nejprve 
se svou Š 1203 a pozd�ji mikro-
busem Isuzu po všech možných 
turnajích, sout�žích a závodech. 
D�lal jsem �idi�e, vedoucího, 
trenéra a n�kdy i rozhod�ího do-

hromady. Úsp�chy a dobrá re-
prezentace Rokytnice také byly. 
A t�ch zážitk� nejen na sporto-
vištích, ale i se Š 1203 nebo Isu-
zu. Dodnes si o nich již dosp�lí 
žáci vypráv�jí. V rodin� jsem 
své t�i dcery vedl také ke spor-
tu. D�laly karate, tenis i fotbal. 
V�rka a Ingrid navíc tancovaly. 
To byla ale doména manželky.

 Co mimo sport pro Rokyt-
nici?
 Šestnáct let v zastupitelstvu 
m�sta. Z toho �ty�i roky kontrol-
ní výbor, �ty�i roky p�estupková 
komise. Osm let p�edseda byto-
vé komise. 
ty�i roky komise 
pro ob�anské záležitosti, ale to 
už jsem nebyl zastupitel. Jako 
poslanec Parlamentu 
R jsem 
krom� jiného jezdil nap�íklad 
lobovat na pat�i�né ministerstvo 
za p�id�lení dotace na p�estavbu 
rokytnické školní jídelny. Když 
jsem tam byl poprvé, byla naše 
žádost ve štusu složek jedna z 
posledních. Když jsem tam byl 
naposled, p�esunula ji celkem 
hezká pracovnice ministerstva 
na místo první. Bohužel je to tak 
s p�id�lováním dotací dodnes a 
nem�lo by to tak být. Máme ale 
p�knou školní jídelnu a kuchy�.

 Cena m�sta byla p�id�lena 
panu Br�novi. Znal jsi ho?
 Samoz�ejm�. Na rozdíl od 
�ady zastupitel� jsem v Rokyt-
nici od svého narození. S jeho 
syny Vaškem a Petrem jsem ka-
marád dodnes. Jako kluk jsem 
byl u nich doma a na dvo�e pe-
�ený, va�ený. V lét� hráli pinec, 
v zim� lyžovali na Faráku. S pa-
nem Br�nou jsem byl ve styku 
dost �asto. Muž na svém míst�, 
šel si svou cestou, ale ve špatné 
dob�. I když vlastn� za socialis-
mu to asi na obcích tak špatn� 
ned�lali. Práce byla všude, vla-
ky a autobusy nebyly rušeny, 
zdravotnictví a školství zdarma, 
státní, podnikové a družstevní 
byty se stav�ly, d�tí bylo dost, 
jesli�ky plné, školka plná, škola 
plná. V Rokytnici za tu špatnou 
dobu postavili zimní stadion s 
osv�tlením, fotbalový stadion s 
regulérní atletickou dráhou, há-
zenká�ské h�išt�, tenisové kurty, 
novou školu, novou vodárnu, 

ROZHOVOR S JAROSLAVEM UNGEREM



nákupní st�edisko Jednoty, ob-
chod Pramenu, d�m služeb, kul-
turní d�m s kinem, divadlem a 
restaurací, cesty vyasfaltovali po 
celé Rokytnici, osv�tlení stav�li 
a bezúro�né a nenávratné p�j�ky 
na stavbu rodinných dom� také 
p�id�lovali. Že se hodn� staveb 
a sportoviš� pozd�ji zni�ilo, to 
je v�c jiná. Pivovar, Rusy, kou-
pališt� a spoustu jiných v�cí jim 
ale odpustit nem�žeme. Nebo 
n�kte�í paní a pánové zastupitelé 
už ano?

 Chceš n�co dodat na záv�r?
 Ano, už o tom psal v minulém 
roce exstarosta Antonín Štefek 
p�i ud�lení - neud�lení ceny 
m�sta. Tuto cenu by m�lo zastu-
pitelstvo ud�lovat jen dobrovol-
ným, neplaceným osobám nebo 
kolektiv�m, jež svou �inností 
p�isp�li k rozvoji, propagaci a 
reprezentaci našeho m�sta doma 
i v zahrani�í. A� je to kulturou, 
sportem, výrobkem nebo jinou 
prosp�šnou �inností. Mohla by 
se také ud�lit osobám, které Ro-
kytnici poskytly nebo opat�ily 
v�tší 	 nan�ní dar. Nem�la by 
se ud�lovat placeným funkcio-
ná��m nebo zam�stnanc�m. To 

bychom ji mohli ud�lit v�tšin� 
starost�, p�edsed�m MNV, ta-
jemník�m, doktor�m, fará��m, 
�editel�m škol a všech p�ísp�v-
kových organizací. V�tšina z 
nich d�lala p�eci pro Rokytni-
ci to nejlepší, co ve své dob� 
bylo možné. Pobírali za to ale 
pat�i�nou mzdu jako odm�nu. 
Dobrovolní nadšenci nikoliv. 
Nevyjád�ením se v rozprav� a 
zdržením se hlasování znevažu-
jí naši zastupitelé dobrovolnou 
práci sportovních nadšenc� pro 
rokytnickou mládež a ve�ej-
nost. V lepším p�ípad� nejsou 
p�ipraveni na jednání o tomto 
bodu v zastupitelstvu. Bez t�ch-
to nadšenc� by totiž v Rokytnici 
chcípnul pes. Já si jich velice vá-
žím a jsem rád, že tu byli, jsou 
a budou. Sed�t v zastupitelstvu, 
hájit si svoje prebendy, prosa-
zovat vlastní partikulární zájmy 
a zdržovat se hlasování dovede 
každý. My v Unionu pracujeme 
dále. Práce s mládeží a sport nás 
baví, da�í se nám a máme z toho 
radost. N�kte�í paní a páni zastu-
pitelé asi ne. 
              

D�kuji za rozhovor.
Jan Morávek

 V pátek 10. �ervna uspo�ádala M�stská knihovna v Rokytnici 
dobrodružnou výpravu do míst, kde kdysi stával hrad Suchá, na 
kterou se vydalo asi 9 d�tí, 16 dosp�lých a n�kolik pejsk�. Ces-
tou jsme si vypráv�li pov�sti a historii hradiska v Suché. Hlav-
ním cílem našeho putování bylo hledání pokladu. Cestu k n�mu 
nám napovídaly indicie poschovávané r�zn� po cest� na zemi i ve 
vzduchu. Poklad jsme našli v útrobách hradního kopce. V tu chvíli 
se ale objevili loupežníci a loupeživá rytí�ka z pov�stí a cht�li nám 
poklad vzít. Nakonec jsme poklad v podob� �okoládových mincí 
a pam�tních medailí ubránili a zlé mocnosti vlídným slovem za-
hnali.
 Na záv�r bychom rádi pod�kovali Lá�ovi Hemrlíkovi, který 
vyrobil a v�noval pam�tní medaile z k�že s vyraženým znakem 
m�sta, které byli sou�ástí pokladu.                       MIKS Rokytnice

Dobrodružná výprava na Suchou

 Ptáte se, co že se to d�lo už tolikrát? Už t�icátý pátý pátek, po-
slední v m�síci �ervnu, se za�aly na rokytnickém nám�stí scházet 
davy d�tí, p�ijel traktor s vlekem, aby odvezl batohy a spacáky a už 
po t�icátépáté se vydaly d�ti pod vedením dosp�lák� do J�lin�ina 
údolí.
 Letos d�tský den, zvaný J�lin�ák, vyšel na víkend 24. - 26.6. 
Dalo by se �íci, že se stalo tradicí i po�así, protože op�t pršelo.    
Na nálad� nám však déš� ubral jen velmi málo.

 D�ti s nadšením a pot�ebným nasazením sout�žily v pe�liv� 
a perfektn� p�ipravených hrách. Ani si nevšimly, že n�jaký déš� 
vlastn� je. Po sout�žích jsme se všichni zasmáli, zazpívali si a dob-
�e naladili u táboráku a v ned�li byl každý po zásluze odm�n�n 
báje�nými cenami.
 �ekla bych, že se do historie d�tských dn� zapsal další úsp�šný 
a p�íjemn� prožitý víkend, který nás i hodn� nau�il. Nap�íklad jak 
je d�ležité mít dobré kamarády a um�t být týmovým hrá�em.
 Za to pat�í náš dík všem, kte�í se podílejí na p�íprav� tohoto 
víkendu. A� už jsou to programoví vedoucí, oddíloví vedoucí,         
kiosek, kuchy� a spousta jiných.
 Samoz�ejm� nejv�tší pod�kování pat�í paní u�itelce L. Dostá-
lové, bez které by se jen t�žko konal práv� už t�icátý pátý ro�ník.
   Takže díky a za rok snad zase.                                               

L.T.

Už po pětatřicáté!

 Dne 2. 7. 2011 se v Bartošovicích v O.h. uskute�nil zahajovací 
turnaj o putovní pohár Orlických hor v malé kopané. Tato akce bude 
každoro�n� konaná první víkend v �ervenci a to pokaždé v jiné obci 
(m�st�). Druhý ro�ník se bude konat v P��ín�. První ro�ník v Bar-
tošovicích se vyda�il. Po�así nám p�álo, zú�astn�ná mužstva byla 
za sv�j p�edvedený výkon bohat� odm�n�na cenami, které nám po-
skytli sponzo�i místní i okolní. Za to jim pat�í velké díky.
 
lenové Sboru dobrovolných hasi�� Bartošovice v O. h. a obec 
Bartošovice v O.h. se podíleli na p�íprav� a organizaci turnaje. 
Výsledky turnaje: 1. Rokytnice v O.h. 2. �í�ky v O.h. 3. Bartošo-
vice v O.h. 4. P��ín                              SDH Bartošovice v O.h. RP

TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR
ORLICKÝCH HOR V MALÉ KOPANÉ



Výjezdy rokytnických hasičů

 Plést si ulice m�sta se zá-
vodním okruhem a navíc �ídit 
v podnapilém stavu se nemusí 
vyplatit. P�esv�d�il se o tom 
�idi� osobního vozidla Alfa 
Romeo, který 4.6.2011 krátce 
po p�lnoci havaroval v Horské 
ulici. Poté, co vysokou rychlostí 
projel zatá�ku naproti penzionu 
pro d�chodce, nezvládl �ízení, 
dostal smyk a po nárazu na ob-
rubník pokra�oval na zahradu 
jednoho z dom�, kde svoji pou� 
ukon�il. Hasi�i p�i p�íjezdu na 
místo události nalezli automo-
bil p�evrácený na st�echu. Je 
jen št�stí, že nedošlo ke zran�ní 
dalších osob. �idi� m�l jen leh-

ká poran�ní a nežádal léka�ské 
ošet�ení. Hasi�i zajistili vozidlo 
proti požáru a úniku provozních 
kapalin, havarované vozidlo 
bylo po policejním šet�ení vy-
prošt�no zp�t na vozovku a od-
taženo. Policisté mladíkovi na 
míst� nam��ili 1,47 promile al-
koholu v dechu. Škoda na hava-
rovaném vozidle byla p�edb�ž-
n� vy�íslena na 43.000 korun.

 V pátek 17.6.2011 v 11:00 
hod. hasi�i vyjeli k pevnosti 
Hani�ka. Zde pot�eboval jejich 
pomoc malý srne�ek, který 
spadl do nekryté studny umís-
t�né v lesním porostu nedaleko 
vstupního srubu pevnostního 
komplexu Hani�ka. Pomocí le-
zecké techniky vyprostili hasi�i 
srn�e ven ze studny. Po vytažení 
bylo zví�e v po�ádku, a tak moh-
lo být vráceno zp�t do p�írody, 
kde si snad op�t našlo svoji ro-
dinu.                                       

JKO

Den dětí v Pěčíně
 První sobotu v m�síci �erv-
nu se konal tradi�ní d�tský den 
v P��ín�. Po�adatelé (TJ So-
kol a hasi�i) p�ipravili pro d�ti 
spoustu sout�ží i zábavy. D�ti 
byly za své výkony obdarovány 
p�knými cenami. Krom� sout�-
žení a skota�ení si mohly užít 
adrenalinovou jízdu na lanov-
ce, kterou pro n� p�ipravil Míra 
Hovad se svými pomocníky.

ZS

�  Šplhání na vysokou 
májku pro sladkou dob-
rotu nebylo pro každého. 
P�tiletá Kamilka z P��ína to však zvládla na jedni�ku.

�  Na lanovku se v doprovodu zkušeného lezce odvážili 
i ti nejmenší.

Obec Orlické Záhoří
Vás srdečně zve na

IV. ORLICKO
– BYSTŘICKÝ POHÁR, 

který se koná v sobotu
16.7.2011 na místním hřišti

Program:
12.00 – 13.00

Registrace družstev CZ-PL
13.00 – 15.30

Sout�ž v požárním sportu
15.30 – 16.30

Ukázka požární techniky, 
záchrana osob z výšek
16.30 – 17.00 Štafeta

17.00 – 17.30
Vyhodnocení sout�že

17.30
Volná zábava – hraje TROP

Sout�žní disciplíny:
1) Metrové poleno roz�ezat na �ty�i kusy
    (hodnocena bude rychlost a p�esnost)
2) Rozštípání �ty� polínek na �as
3) Odv�tvování na �as
4) Zásek na p�esnost
Vít�zná cena – odm�na: profesionální        
motorová pila a další hodnotné ceny

Podmínky ú�asti:
1) Platné oprávn�ní pro práci s motorovou pilou
2) Trvalý pobyt v Orlických
     nebo Byst�ických horách
3) Motorová pila max. do 60 cm3 a sekera
4) Ochranné pom�cky

Registrace ú�astník� nejpozd�ji
do 10. srpna 2011.

Kontakt pro registraci:
Turistické informa�ní centrum Orlické Záho�í, 
517 64 Orlické Záho�í 34, e-mail: tic@orlicke-
zahori.eu , tel.: 725081136

Program:   
14.00 hod. – 17.00 hod. 
� SOUTŽNÍ DISCIPLÍNY
� PREZENTACE FIREM ZAJIŠ�UJÍCÍCH  
     PRODEJ MOTOROVÝCH PIL
     A P�ÍSLUŠENSTVÍ PRO PRÁCI V LESE
� UKÁZKY JANA RÁZKA - VY�EZÁVÁNÍ 
     SOCH MOTOROVOU PILOU 
17.00 hod. 
� ZÁBAVA

Ú�ast na vlastní riziko, po�adatel neodpoví-
dá za porušení bezpe�nostních pracovních 

p�edpis�. www.orlickezahori.eu

Obec Orlické Záho�í po�ádá  v sobotu 13. srpna 2011
od 14 h. na místním h�išti sout�ž  KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠT�P

VÝSTAVA HRAČEK
„Hračky z minulého století“

Výstavní místnost v 1. pat�e Domu služeb na nám�stí
v Rokytnici v Orlických horách

B�hem konání Anenské pouti bude otev�eno
v sobotu 23.7. a v ned�li 24.7. od 9 do 17 hodin

Výstava potrvá až do podzimu, otev�eno bude vždy
v úterý a ve �tvrtek od 13 do 18 hodin.



Velké letní rajtování a 20. výročí
založení SK Wiyrhanea

 Možná se to n�komu ani nezdá, ale ub�hlo již dvacet let od za-
ložení jezdeckého klubu Wiyrhanea v Rokytnici. Tehdy, krátce po 
revoluci, za vydatné pomoci tehdejšího pana starosty Antonína 
Štefka a pana fará�e Suchára, jsme umístili první kobylku jmé-
nem Elizeta do farní stáje, kde jsme potom strávili spoustu dalších 
š�astných let. Tehdy se za�al odvíjet dlouhý p�íb�h lidí a koní v 
Rokytnici, a že jich touto stájí za tu dobu prošlo. Byli jsme první, 
kdo zde uspo�ádal Hubertovu jízdu, první, kdo za�al v našem regi-
onu po�ádat závody pro d�ti. Prožili jsme krásné a š�astné chvíle, 
ale i smutné a t�žké. P�esto všechno Wiyrhanea žije dál a jejím �le-
n�m lidským i ko�ským se ve stáji u spole�nosti Selka da�í dob�e. 
Máme hodn� �len�, hodn� šikovných d�tí a hlavn� krásné kon�, 
kte�í se vesm�s již narodili u nás ve stáji. 

 Náš štít zdobí tituly mistr�, vicemistr� a šampion� 
eské repub-
liky, mezi ko�áky máme p�íjemný a p�átelský respekt a v poslední 
dob� se v�nujeme i dalším aktivitám mimo závod�ní. Naši �le-
nové jsou aktivní p�i Rokytnickém masopustu, Anenské pouti, od 
letoška snad i tradi�n� na Orlickém seká�i. Zde všude jsme našli 
nádherné os�bky nalad�né na podobnou strunu jako my ko�áci. 
A kon� se sedlem i s vozem jsou ozdobou nejen p�i jezdeckých 
závodech, ale dotvá�ejí i atmosféru lidových veselic a tradi�ních 
akcí. Zde si m�že každé malé dítko ozkusit t�eba jen to, jak jemný 
je dotyk ko�ských pysk� na dlani. Jedna z mála jemností, kterou 
dnešní sv�t poskytuje. Budiž toto naší odm�nou, nepot�ebujeme 
ceny a falešné plácání po ramenou.
 Ku p�íležitosti našich dvacetin jsme tedy uspo�ádali i náš další 
jezdecký den nazvaný Velké letní rajtování. Bylo  to 18. �ervna. 
Den v�novaný nejen koním, ale také d�tem k jejich svátku. Spous-
tu ukázek s jezdeckým zam��ením doplnili letos i rokytni�tí hasi�i 
p�edvedením vyproš�ování z vraku havarovaného auta, s p�ed-
léka�skou první pomocí a s použitím speciální techniky. Pok�tili 
jsme nové h�íbátko a po�adatelé sami bez koní si pro diváky p�i-
pravili n�kolik humorných vystoupení pro odleh�ení sportovního 
zápolení.
 Hlavním bodem programu byly op�t jezdecké závody d�tí a 
mládeže Rokytnický ko�oboj. K našim d�v�at�m se p�idali mladí 
jezdci z P��ína, Javornice, Houdkovic, 
eského ráje a s ekipou od 
Pách� p�ijela dokonce polská reprezentantka. Své sout�že m�ly po 
celý den i d�ti p�ší, kdy spolu s rodi�i nap�íklad házeli podkovami, 
dojili kravská vemena nebo byli chytáni do pravých kovbojských 
las. Také se vozili na voze Toma Hubeného a kon� Ludví�ka a v 
sedlech p�ítomných jezdeckých koní.
   Akci nám po celý den ozvu�oval Petr Tér, který vít�z�m pouš-
t�l i slavnostní fanfáry. Ve�er spustila u ohn� country kapela pod 

„taktovkou“ Ládi Hemrlíka a osazenstvo našeho bufetu m�lo práci 
ješt� ve �ty�i ráno. Díky všem a za rok nashle!

Výsledky sout�ží:
Jízda zru�nosti: 1. M. Houšková - Baron Rovensko pod Troskami
Jízda dvojic: 1. A. Páchová – Tony, A. Kubí�ková - Berenika 
Rokytnice
Barrel race: 1. G. Hykyšová – Lena Javornice
Stoli�ková: 1. D. Fricová – Kulich Wiyrhanea Rokytnice
Parkur: 1. V. Kašková – Kulich Wiyrhanea Rokytnice
Záchrana: 1. A. Kubí�ková, R. Toman – Ginger Wiyrhanea 
Rokytnice
Šampion závod�: G. Hykyšová – Lena Javornice
                        
D�kujeme sponzor�m závod�:
A. Nováková Kv�tiny a dekorace, D. Januš - ková�ství, Pekárna 
Kalousovi, Z. Doležal – pila, O. Pleslová, M. Hrádková, Alima 
Píse�ná, K. Lelek obchodní �innost D�t�ichov, I. Mareš - obchod-
ní �innost Ústí n.O., Domino Pardubice, Exver Staré Ždánice, 
Gemi Šumperk, Ing. A. Hudousková Hobby obchod Azor.

V. Jiroutová, prezidentka klubu Wiyrhanea

�  Bylo práv� p�l hodiny desátého �ervna 2011, když p�i-
šel ve stáji Wiyrhanea na sv�t h�ebe�ek. Jeho maminka 
je dlouholetá reprezentantka stáje Bretty a tatínek je ha-
� ing jménem Artist-L. Zbarvení palomino získal po tatín-
kovi, v�etn� bílé lysinky. Jeho majitelka mu vybrala p�k-
né �eské jméno Bohoušek, kterým byl 18.6. slavnostn� 
pok�t�n na jezdeckém dni zvaném Velké letní rajtování. 

vj
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Jan, Havlí�ek Filip, Hloušek Radim, Št�pánek Roman, Bellan Ro-
man (68. Holenda Vratislav)
Branka: Homolá� Alexandr
Velice solidní rozlou�ení se sezónou na tréninkovém h�išti.

11. 6. 2011 17:00 hodin - 25. kolo
�erníkovice B - 1.FC Rokytnice 2:3 (0:2) 
Sestava: Mucha Ji�í - Chudý Pavel (75. Adamec Ji�í), Dušek 
Adam, Prezbruchý Radek, Valášek František, Kunc Petr (53. Bel-
lan Roman), Kánský Petr, Homolá� Alexandr,  H�lka Lukáš, Hav-
lí�ek Filip, Št�pánek Roman
Branky: Št�pánek Roman, Homolá� Alexandr, Havlí�ek Filip
Z naprosto jasného zápasu zbyte�né drama a strach o vít�zství, 
které znamená záchranu v sout�ži.

4. 6. 2011 17:00 hodin - 24. kolo
1.FC Rokytnice - Vamberk B 3:3 (1:0) 
Sestava: Mucha Ji�í - Chudý Pavel (50. Dušek Adam), Adamec 
Ji�í, Homolá� Alexandr, Valášek František, Kunc Petr,  Kánský 
Petr, Jirout Jan, Bellan Roman (60. Havlí�ek Filip), Št�pánek Ro-
man, �oubek Michal 
Branky: �oubek Michal, Homolá� Alexandr, Bellan Roman 
Solidn� rozehraný zápas jsme díky laxnímu p�ístupu v 2. polo�ase 
se št�stím zremizovali.

29.5. 2011 17:00 hodin - 23. kolo
Kostelecká Lhota A - 1.FC Rokytnice 7:4 (4:1)
Sestava: Mucha Ji�í (45. Cit Martin ml.) - Levý Lukáš, Kánský 
Petr, Homolá� Alexandr, Valášek František, Chudý Pavel, �oubek 
Michal (72. Hloušek Radim), Havlí�ek Filip (46. Adamec Ji�í), 
Kunc Petr, Št�pánek Roman, H�lka Lukáš (75. Bellan Roman)

�  Souboj Filipa Havlí�ka s obránci Ajaxu Petrovice. 
     Foto Lud�k Kánský

Branky: Kánský Petr, Št�pánek Roman, Valášek František, H�lka 
Lukáš.
Nezodpov�dn� odehraný první polo�as rozhodl o celkovém výsledku.

21. 5. 2011 17:00 hodin - 22. kolo
1.FC Rokytnice - SK Petrovice n.O. 0:1 (0:1)
Sestava: Mucha Ji�í -  Chudý Pavel, Prezbruchý Radek, Homolá� 
Alexandr, Valášek František, Kunc Petr, Kánský Petr, Jirout Jan 
(61. �oubek Michal), Bellan Roman (72. Hloušek Radim), Rüc-
ker Miroslav, Havlí�ek Filip 
Trest za nepozornost v 1. minut� a za neschopnost vst�elit branku 
(4x ty�).

15. 5. 2011 14:00 hodin - 21. kolo
Sokol Lípa n.O. - 1.FC Rokytnice 3:0 (2:0)
Sestava: Mucha Ji�í - Levý Lukáš, Kánský Petr, Adamec Ji�í, Ho-
molá� Alexandr, Valášek František, Kunc Petr,  Havlí�ek Filip, 
Chudý Pavel, Št�pánek Roman (55. Rücker Miroslav), Bellan Ro-
man (68. Cit Martin)
Zasloužené vít�zství domácích.  

7. 5. 2011 17:00 hodin - 20. kolo
1.FC Rokytnice - Sokol Ž�ár n. O. 1:0 (1:0)
Sestava: Rücker Miroslav -  Chudý Pavel (70. Levý Lukáš), 
Prezbruchý Radek, Dušek Adam, Valášek František (56. Holenda 
Vratislav),  �oubek Michal, Kánský Petr, H�lka Lukáš (70. Bellan 
Roman), Kunc Petr, Št�pánek Roman, Havlí�ek Filip
Branka:  Kánský Petr
Soupe� p�ijel pouze s 11 hrá�i a díky zran�ní a dv�ma vylou�ením 
dohrával pouze s 8 hrá�i. 

1. 5. 2011 17:00 hodin - 19. kolo
SK Solnice „A“ - 1.FC Rokytnice 5:2 (1:1)
Sestava: Mucha Ji�í -  Chudý Pavel, Adamec Ji�í, Dušek Adam, Va-
lášek František, Havlí�ek Filip, Kánský Petr, �oubek Michal, 
Kunc Petr, Holenda Vratislav (65. Rücker Miroslav), Bellan Ro-
man
Branka: �oubek Michal, Havlí�ek Filip

23. 4. 2011 17:00 hodin - 18. kolo
1.FC Rokytnice - Zdelov 1:1 (0:1)
Sestava: Mucha Ji�í - Chudý Pavel (81. Levý Lukáš), Prezbruchý 
Radek, Dušek Adam (81. Holenda Vratislav), Valášek František, 
Kunc Petr, Kánský Petr, H�lka Lukáš, Havlí�ek Filip, Št�pánek 
Roman, Rücker Miroslav
Branka: 73. Št�pánek Roman
Zbyte�n� vyhrocená atmosféra na h�išti a hra plná nep�esností 
patrn� nemohla skon�it jinak než remízou. Ve druhém domácím 
zápase druhá neprom�n�ná penalta.

16. 4. 2011 15:00 hodin - 17. kolo
TJ Dobruška „B“ - 1.FC Rokytnice 3:0 (1:0)
Sestava: Mucha Ji�í - Chudý Pavel, Adamec Ji�í, Kánský Petr, Va-
lášek František, Kunc Petr, �oubek Michal, Havlí�ek Filip, Kou-
kol Pavel (35. H�lka Lukáš), Bellan Roman (75. Michalec Lu-
boš), Rücker Miroslav  

10. 4. 2011 16:30 hodin - 16. kolo
Velešov Doudleby „B“ - 1.FC Rokytnice 1:4 (1:2) 
Sestava: Mucha Ji�í - Chudý Pavel, Prezbruchý Radek, Ho-
molá� Alexandr, Kunc Petr, �oubek Michal (65. Bellan Ro-
man), Kánský Petr, Havlí�ek Filip, H�lka Lukáš,  Št�pánek 
Roman, Rücker Miroslav (85. Koukol Pavel) 
Branky: Kánský Petr, �oubek Michal, Št�pánek Roman, Rüc-
ker Miroslav 
Další zápas na nerovném terénu a navíc za silného v�tru. Výborn� 
rozehraný zápas jsme si zkomplikovali obdrženou brankou na 1:2, 

Jarní �ást sezony je u konce. Muži 1.FC Rokytnice v O.h nakonec 
obsadili 10. místo Okresního p�eboru. Umíst�ní není ur�it� podle 
p�edstav, ale takto ve fotbale bývá. Pro nadcházející sezonu do-
chází ke genera�ní vým�n�, a tak v��íme, že se mladším hrá��m 
bude da�it lépe. Mužstvo muž� doplní dorostenci (dorost pro se-
zonu 2011/2012 nebude z d�vodu malého po�tu hrá��) a trenérem 
bude Tomáš Friedrich.

Výsledky jaro 2011:
18. 6. 2011 17:00 hodin - 26. kolo
1. FC Rokytnice - AFK �astolovice „A“ 1:2 (0:0) 
Sestava: Cit Martin ml. - Chudý Pavel (68. Stoklasa Tomáš), Du-
šek Adam, Homolá� Alexandr, Levý Lukáš, Kunc Petr, Jirout 



ale zejména vylou�ením kapitána Homolá�e za naprosto nesmysl-
né oplácení. Našt�stí ihned po nástupu do 2. polo�asu po standart-
ní situaci volejem zvýšil na 1:3 Roman Št�pánek. Od té doby bylo 
na h�išti pouze jedno (naše) mužstvo, ale z n�kolika slibných p�íleži-
tostí se ujala pouze st�ela Mirka Rückera z trestného kopu.  
2. 4. 2011 16:30 hodin - 15. kolo
1.FC Rokytnice – SK Dobré A 0:0 (0:0)
Sestava: Mucha Ji�í - Chudý Pavel, Adamec Ji�í, Homolá� Alexan-
dr, Kunc Petr, Bellan Roman (70. Levý Lukáš), Rücker Tomáš (46. 
Michalec Luboš), Kánský Petr, Havlí�ek Filip, Št�pánek Roman, 
�oubek Michal
Zápas na t�žkém terénu (h�išt� �. 2) s minimem vyložených šancí. 
Výsledek ovlivnila v prvním polo�ase neprom�n�ná penalta.

�  Ukon�ení mládežnických tým� se sezonou 2010/2011. 
Na fotogra� i žáci, trené�i, rodi�e. Foto Ji�í Sob�slav
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 Mužstvo dorostu obsadilo v krajské sout�ži Královéhradecké-
ho kraje 11. místo se ziskem 11 bod�. Kluk�m je nutné pod�ko-
vat za reprezentaci mužstva. Pro p�íští sezonu kategorie dorostu 
v Rokytnici nebude z d�vodu nedostatku hrá��. Kluci v�kov� do-
rostenci budou hrát za mužstvo muž� a jsou ur�it� p�íslibem pro 
budoucnost klubu. Pod�kování také pat�í trenéru Robertu Šebkovi 
za trp�livost a odvedenou práci.

Borohrádek. Kluci podali výborný výkon, bohužel bez kone�ného 
pozitivního výsledku. Za p�edvedený výkon a bojovnost si ur�it� 
body zasloužili.
Sestava: Vodák - Dapecí, Jarkovský, Št�pánek, Levý, Vošlajer, Cit, 
Forche, Kubík, Vencl
1. FC – Ohnišov                   2:4                                    Levý 2x
Naši mladší žáci v p�edposledním utkání p�eboru hostili mužstvo 
Ohnišova, se kterým na podzim vysoko prohráli, ale tentokrát byli 
vyrovnaným soupe�em. V jarní �ásti fotbalov� na všechny sta�í, 
ale chybí jim fyzické síly proti soupe��m. 
Sestava: Houser - Hruška, Cit, Vencl, Levý, Jarkovský, Vošlajer, 
Kubík, Št�pánek, Šenký�, Vodák, Dapecí 
Union – 1.FC                   2:1                                Forche
Poslední letošní kolo svedly souboj jako soupe�i rokytnické kluby 
Union a 1.FC. Zápas vyhrála d�v�ata z Unionu pom�rem 2:1. 
Sestava: Houser - Hruška, Cit, Vencl, Št�pánek, Vošlajer, Jarkov-
ský, Dapecí, Vodák, Forche, Šenký�

 První sezona kategorie mladších žák� nám ukázala, že kluci 
jsou na správné cest�. V této kategorii nastupuje za náš klub více 
než polovina kluk�, kte�í jsou v�kov� ješt� o kategorii níže. Se 
soupe�i hráli fotbalov� vyrovnané zápasy a o výsledcích rozhodo-
vala v�tší fyzická zdatnost starších protihrá��. Pokud kluci vydrží 
v tréninkové píli, tak p�ijdou i výsledky, které ovšem nejsou pro 
fotbalový r�st to nejd�ležit�jší. Mladší žáci v Okresním p�eboru 
obsadili 8. místo se ziskem 3 bod�.

Výsledky jaro 2011
Union – 1.FC                            3:0
Sestava: Houser - Vošlajer, Hruška, Levý, Vodák, Št�pánek, Ku-
bík, Dapecí, Cit, Jarkovský
Dne 18. 4. 2011 se hrálo opakované utkání s dív�ím družstvem 
Unionu Rokytnice. Soupe� proti nám nastoupil v posiln�né sestav� 
o hrá�ky Sázavy. V�tší fyzická zdatnost a v�kový rozdíl nakonec 
slavili úsp�ch i výsledkov�. 
P�epychy – 1.FC                   2:3   Vodák, Kubík, Vošlajer
Po prohraném utkání s d�v�aty z Unionu jsme tentokrát zajížd�-
li do P�epych. Od prvních minut utkání byla u kluk� vid�t velká 
snaha po co nejlepším výkonu a výsledku. Celý zápas bojovali 
a nakonec si zasloužen� p�ipsali první bodový zisk letošní sezony. 
Pochvalu zaslouží všichni, kte�í nastoupili.
Václav Skutil (trenér): „Kluci dnes na h�išti nechali fotbalové 
um�ní i srdce a zasloužen� vezeme dom� všechny body. Chválím 
všechny za p�edvedený výkon a jmenovit� chválím Lukáše Hou-
sera, který chytil pokutový kop a byl jako i v ostatních zápasech 
naší velkou oporou“.
Sestava: Houser - Vošlajer, Vencl, Levý, Vodák, Št�pánek, Kubík, 
Dapecí, Cit, Jarkovský, Forche
FC Kostelec – 1.FC                  6:2                       Vošlajer, Kubík
Dne 9. 5. 2011 mladší žáci odehráli další utkání p�eboru, tentokrát 
na h�išti FC Kostelec nad Orlicí. Kone�ný výsledek ur�it� neodpo-
vídal možnostem našich kluk�.
Sestava: Vodák - Dapecí, Jarkovský, Št�pánek, Levý, Vošlajer, Cit, 
Forche, Kubík, Vencl
1. FC – Borohrádek   1:2                                    Vošlajer
V dalším kole jsme na našem h�išti p�ivítali t�etí mužstvo tabulky 

 V této kategorii se nám za�íná tvo�it základna pro budoucnost. Zde 
podáváme krátké zhodnocení našeho jarního snažení. 
   Trénovat jsme za�ali 18. ledna 2011. Absolvovali jsme 55 trénin-
kových jednotek, 3 turnaje (1x halový, 2x na p�írodní tráv�), odehráli 
jsme 15 mistrovských a 5 p�átelských utkání. Celkem jsme se tedy 
sešli na fotbale 78x (tj. v pr�m�ru 3,5x v týdnu - vyjád�eno �asem cca 
98 hodin). Docházka kluk� na tréninky a zápasy je cca 93%. Celkem 
na tréninky docházelo 18 hrá�� narozených v rozmezí 2002 – 2005.
   Kluk�m se dob�e da�ilo v utkáních. Vít�zství ur�it� bylo více 
než porážek, ale každá porážka nám ukázala, co je nutné zlepšit 
a co více trénovat.

Dosažené výsledky jaro 2011:
Okresní p�ebor mladších p�ípravek 3. místo     (12 ú�astník�)
Turnaj Top Centrum Pardubice             10. místo     (11 ú�astník�)
Jarní turnaj Ústí nad Orlicí   3. místo       ( 6 ú�astník�)
Halový turnaj 1.FC    4. místo     ( 6 ú�astník�)
Novou sezonu zahajujeme 8. srpna letním soust�ed�ním.

   V p�íští sezon� budou 1.FC Rokytnice reprezentovat tyto mlá-
dežnické týmy:
Mladší p�ípravka hrá�i narozeni v roce 2003 a mladší
Starší p�ípravka (elévové) hrá�i narozeni v roce 2001 – 2002
Mladší žáci  hrá�i narozeni v roce 1999 – 2000

   Toto je krátká zpráva o �innosti klubu 1.FC Rokytnice v O.h. 
v prvním pololetí roku 2011. Nyní nás všechny �eká letní pauza, 
ale už v srpnu op�t za�ínají sout�že. T�šíme se na další výkony 
našich hrá�� všech kategorií a na diváckou podporu. Kompletní 
výsledky, reportáže, fotogra	 e a informace o klubu 1.FC Rokytni-
ce  naleznete na www.fcrokytnice.cz

Zdroj www.fcrokytnice.cz
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HISTORICKY NEJLEPŠÍ SEZÓNA 
UNIONEK VE III. �ESKÉ LIZE ŽEN
 Byla to výjime�ná sezóna, do které naše d�v�ata vlétla jako „ura-
gán“, hned v prvním domácím utkání p�eválcovala FC VRCHLABÍ 
18:0. Po celý podzim pak podávala stabilní výkony, což jim zaru�ilo 
p�ezimovat v poklidném st�edu tabulky. Podzim se zda�il stejn� dob�e 
jako oslavy 20. let vzniku Unionu, které se povedly na jedni�ku. Vý-
b�r našich sou�asných i bývalých hrá�ek p�ivítal soupe�e zvu�ného 
jména SK SLAVIA PRAHA. Po dlouhé zim� kone�n� p�išlo jaro, 
které se nedá nazvat nijak jinak než spanilá jízda Unionek. V jede-
nácti jarních ligových utkáních Unionky dev�tkrát zvít�zily, což pro 
n� znamenalo kone�né krásné 4. místo ve III. 
eské lize žen, nejvyšší 
fotbalové sout�ži, která se v našem okrese hraje. Soupe�kám nast�ílely 
79 branek, s pr�m�rem na zápas 3,59 vst�elených branek, a to už je 
n�jaká vizitka! A to máme nejmladší tým s v�kovým pr�m�rem pod 
dvacet let, který ve III. 
eské lize žen hraje. A kdo m�l p�esnou muš-
ku? Ko�ovská dala 23 branek, Tomanová 17, Št�pánková 13, Lang-
rová 9, Hovadová 4, Hubená 3, Ungerová I. 3, Hirková 2, Hubeková 
2, Zemanová, Klimešová O. a Hauptmannová po 1 brance. Odm�nou 
za dobré výkony bude série letních turnaj�, první z nich je 2. �er-
vence 2011 SÁZAVA CUP od 9:00 hodin na Sázav�. Chyb�t nebude 
ani letní soust�ed�ní, které se uskute�ní v polovin� srpna 2011. A kdo 
se o celkový úsp�ch v letošní sezón� zasloužil? V brance Zemanová 
Monika, v poli pak Hubená Eliška, Dytrtová Pavlína, Kánská Vero-
nika, Langrová Markéta, Zientková Dominika, Ungerová Ingrid, Un-
gerová V�ra, Hovadová Petra, Hirková Romana, Št�pánková Zuzana, 
Tomanová Pavlína, Klou�ková Karolína, Hauptmannová Lucie, An-
tesová Klára, Klimešová Olina, Michal�áková Edita, Michal�áková 
Veronika, Ko�ovská Iveta (kapitánka a hrající trenérka), Hubeková 
Nikola, Žilková Dagmar. Do týmu se postupn� za�azovaly i žákyn� 
Dostálová Tereza, Kleinová Kristýna, Rebhanová Nikola, Martincová 
Kristýna a Martincová Tereza. Trenérkou našich dorostenek je Ko-
�ovská Iveta, jejím asistentem je Unger Jaroslav a vedoucím týmu 
Dostál Lukáš. Další ro�ník III. 
eské ligy žen za�ne koncem srpna 
2011. Op�t hrajeme skupinu C, ve které je jedenáct tým� (odhlásily se 
Chot�vice). Tým Unionek do další sezóny z�stává tém�� beze zm�n, 
v sou�asné dob� jednáme o možnosti p�íchodu dvou až t�í zkušených 
hrá�ek na hostování. Naše dorostenky sehrají své domácí utkání 
na h�išti v Mladkov�, ú�ední za�átek zápasu je vždy v ned�li od 13:30 
hodin. Doprava našich hrá�ek do Mladkova a zp�t je zajišt�na, odjezd 
na domácí utkání bude vždy v ned�li ve 12:15 hodin od školy. Doros-
tenky za odehraná utkání zaslouží velkou pochvalu, všem hrá�kám 
p�ejeme hezké prožití léta.

 Naše mladé nad�je sehráli v okresním p�eboru mladších žák� na ja�e 
s v�tšinou tým� více než vyrovnanou partii. Vybojovaly krásných 15 
bod�, které jim zajistily hezké 6. místo v tabulce. Mezi povedené utkání 
pat�ily i ob� derby s místními žáky, které d�v�ata zvládla lépe než na jed-
ni�ku a po jednozna�n� lepších výkonech ob� utkání vyhrála (4:0 a 2:1).   
   Union na ja�e reprezentovala tato d�v�ata: Hubeková Nikola, Dostá-
lová Tereza, Nováková Pavlína, 
ervinková Lucie, Rebhanová Nikola, 
Nezbedová Kate�ina, Kleinová Kristýna, Šindelá�ová Kate�ina, Krcho-
vá Simona, Rikrová Nikola, Martincová Tereza a Kristýna, Žížalová 

Monika, Felcmanová Lucie a Lenka, Kuštejnová Andrea a Schmidtová 
Jana (kapitánka týmu). Trenérkou týmu je Tomanová Pavlína, asisten-
tem je Unger Jaroslav a vedoucím týmu Dostál Lukáš. Pro žákyn� je 
naplánováno letní soust�ed�ní, které se uskute�ní v srpnu 2011. Dále 
plánujeme otev�ené turnaje s dív�ími týmy z vyšších sout�ží z 
ech 
a Moravy, které budou sehrány v pr�b�hu p�íští sezóny. Žákyn� i nadá-
le budou hrát okresní p�ebor mladších žák�, který za�ne asi za�átkem 
zá�í 2011. Domácí zápasy sehrají žákyn� též na h�išti v Mladkov�, hra-
cím dnem je pond�lí od 17:00 hodin. Doprava žáky� na domácí utkání 
do Mladkova a zp�t je zajišt�na, odjezd na domácí utkání bude vždy 
v pond�lí v 15:40 hodin od školy. Tým žáky� opouští Hubeková Ni-
kola, Schmidtová Jana (p�echázejí do týmu dorostenek) a Šindelá�ová 
Kate�ina (ukon�ení st�ídavého startu v našem týmu, odchází na hosto-
vání do AC SPARTA PRAHA), Krchová Simona (ukon�ení st�ídavého 
startu). Jinak z�stává tým beze zm�n a v sou�asné dob� se vyjednává 
hostování dalších hrá�ek. Všem hrá�kám žáky� d�kujeme za poctiv� 
odehrané utkání a p�ejeme jim hezké prázdniny.

Výsledky zbývajících zápas�: 
13. kolo JEHNDÍ – AFK UNION          12:2
14. kolo  AFK UNION – HELVÍKOVICE       0:3 (kontuma�n�)
15. kolo  LIBCHAVY B – AFK UNION          7:0
16. kolo AFK UNION – KERHARTICE B     1:3
   Trenérem muž� je Petr Galle. P�íští ro�ník okresního p�eboru 
muž� za�ne pravd�podobn� koncem srpna 2011, Union sehraje 
svá domácí utkání na h�išti v Mladkov�. Hracím dnem je ned�le 
od 16:00 hodin. Dopravu na všechna utkání si hrá�i zajistí sami.
   Termíny tréninky všech tým� oznámí hrá�kám a hrá��m trené�i. 

Kone�né tabulky
Okresní p�ebor IV. t�ídy muž�. Ústecko:

Po�adí Tým Skóre Body
1. Luková 49:22 36
2. Libchavy B 46:19 35
3. Helvíkovice 46:26 35
4. Kerhartice B 40:40 22
5. Jehn�dí 47:39 22
6. N�m�ice 38:29 20
7. Verm��ovice B 24:31 19
8. AFK UNION 17:63 8
9. Albrechtice B 16:56 6

Po�adí Tým Skóre Body
1. �erníkovice 74:30 36
2. Borohrádek 36:28 29
3. Doudleby 49:32 27
4. Ohnišov 59:41 26
5. Kostelec B 38:37 21
6. AFK UNION-žákyn� 34:36 15
7. P�epychy 33:81 11
8. 1. FC Rokytnice 15:53 3

Po�adí Tým Skóre Body
1. SPS Sázava 95: 14 61
2. TJ Sokol Staré �ivice 102: 24 52
3. FK Pardubice 88: 23 47
4. AFK UNION - dorostenky 79: 50 41
5. FK AGRIA Choce� 94: 45 37
6. SK Starý Maté�ov 54: 39 33
7. LFC Dv�r Králové nad Labem 54: 42 30
8. ŽFK Trutnov 50: 50 30
9. TJ Sokol Chot�vice 26: 122 18
10. FK Jehn�dí 1980 32: 74 16
11. HSK Benecko 18: 90 11
12. FC Vrchlabí 15: 140 5

Okresní p�ebor mladších žák�, Rychnovsko:

III. �eská liga žen, skupina C:

D�kujeme divák�m za podporu v domácích utkáních a t�šíme se 
na jejich další p�íze�.
                          Za AFK Union Dostál Lukáš a Unger Jaroslav



Rokytnický Union 
do Mladkova

�esko – polská spolupráce
 Již od roku 2005 spolupracuje Základní škola Rokytnice v O.h. 
s  Gimnazjem w Wilkanowie. Za dobu vzájemné spolupráce pro-
b�hla celá �ada sportovních akcí, spole�ného vyu�ování a také 
vzájemné poznávání zem� svých partner�.
   V letošním školním roce se v kv�tnu do Wilkanowa vydali žáci 
devátého ro�níku. V Polsku nás p�ivítalo p�kné po�así a skupina 
vybraných žák� 3. ro�níku (ten je v polském gimnazju záv�re�ný). 
Z polských a �eských žák� byly vytvo�eny t�i jazykov� smíšené 
skupiny, pro které bylo p�ipraveno vyu�ování v polském jazyce. 
D�ti brzy pochopily, že naše jazyky si jsou navzájem natolik po-
dobné, že se p�i dobré v�li mohou na mnohých v�cech domluvit, 
a tak mohla výuka prob�hnout bez problém�. Odpoledne odjeli 
naši žáci na ob�d do Miedzygorza a prošli se nau�nou stezkou 
podél �eky Wilczky, kde si mimo nádherné krajiny prohlédli i pro-
tizáplavová opat�ení a 23 metr� vysoký vodopád.
   Hned následující pátek p�ijeli na oplátku polští žáci do rokytnic-
ké školy a vyzkoušeli si, jak probíhá výuka v �eštin�.  Jedna z lekcí 
byla pro všechny žáky p�ipravena i v jazyce anglickém. V odpo-
ledních hodinách navštívila polská skupina pevnost Hani�ku.                    
   V �ervnu pokra�ovala spolupráce s polskou školou výletem 
do Wroclavi. Vybraná skupina dvaadvaceti žák� 8. a 9. ro�níku 
se vydala do �tvrtého nejv�tšího m�sta v Polsku – Wroclawi. Toto 
m�sto leží na �ece Od�e, má více než 600.000 obyvatel a historii 
úzce spjatou s historií �eskou. M�sto, �esky nazýváno Vratislav, 
bývalo hlavním m�stem Slezka, které pat�ilo k zemím Koruny �es-
ké (pozd�ji i k Habsburské monarchii) více než 400 let.
   Na spole�ném výletu s polskými studenty jsme navštívili bota-
nickou zahradu, jejíž sou�ástí je i p�írodov�dné muzeum s celou 
�adou sbírek rostlin a živo�ich�. Velmi zajímavá byla expozice, 
která popisovala vývoj života na Zemi od jeho úplných po�átk�. 
P�i prohlídce m�sta jsme také navštívili katedrálu sv. Jana K�titele, 
z jejíž šedesát metr� vysoké v�že jsme mohli polské velkom�sto 
vid�t shora. Poté jsme se vydali do ulice J.E.Purkyn� (tento vý-
znamný �eský v�dec p�sobil v 19. století na místní univerzit�), 
kde se nachází Raclawická panoráma – fascinující obrovský pa-
noramatický obraz, znázor�ující vít�znou bitvu polských vojsk 
s ruskou armádou u Raclawic v roce 1794.
   Po takto náro�né prohlídce turistických zajímavostí m�sta jsme 
doplnili energii v místním KFC a po krátké procházce historickým 
nám�stím s nádhernou radnicí jsme vyrazili zp�t sm�r Wilkanow 
a Rokytnice v O.h..                                                                       

Z. Dušek

Gimnazjum nr 2 
w Wilkanowie

Noc plná hv�zd

 Naše partnerská škola v Polsku má pom�rn� krátkou historii. 
V roce 1997 zni�ila povode� ve Wilkanow� základní školu, ve kte-
ré se u�ilo asi 100 žák�. Po ni�ivé povodni se polský noviná� Adam 
Krzeminski obrátil s prosbou o pomoc na redakci hamburského 
týdeníku Die Zeit, který vyhlásil pen�žní sbírku, která se setkala 
s nezvyklým ohlasem. Bylo vybráno 1 a p�l milionu marek, tato 
�ástka byla základem pro 	 nancování stavby nové školy. Vznikla 
architektonicky velmi zajímavá budova, všechny v�tší místnosti 
mají šestiúhelníkový p�dorys a jsou k sob� „p�ilepeny“ tak, že 
vytvá�ejí jakousi v�elí plástev. P�vodn� m�la být budova ur�ena 
pro malé školáky z Wilkanowa a Miedzygorza, ale v rámci reor-
ganizace polského školství byl p�vodní zám�r zm�n�n a do wil-
kanowského gimnazja jsou sváženy školními autobusy d�ti z celé 
gminy (okresu). Do jeho obvodu pat�í 41 obcí a osad, nejvzdále-
n�jší jsou až 35 km od Wilkanowa. V sou�asnosti má škola asi 250 
žák�. Momentáln� se však potýká s podobným jevem, jako v�tšina 
�eských škol – s úbytkem student�. 
   Polské gimnazjum neodpovídá �eskému gymnáziu, má pouze 
t�i ro�níky a navšt�vují ho d�ti, které plní 8., 9. a 10. rok povinné 
školní docházky Proto se na mezinárodní spolupráci podílejí p�e-
devším nejvyšší ro�níky naší školy.      

Z. Dušek

 Prob�hla noc, NOC PLNÁ HVZD. Za�ala v pátek 17. �ervna 
v 18 hodin. 
ekali jsme p�ed školou, až p�ijdou vychovatelky. Po pár 
minutách p�išlo p�t lidí s divným hárem a povídali: „Vítejte! My jsme 
z vesmíru a p�icházíme k vám v míru. Prosíme, aby šly vaše d�ti 
do školy a rodi�e šli dom�.“ V átriu jsme se seznámili s Venuší, Mar-
sem, Saturnkou, Urankou a Neptunem, rozd�lili se do skupin a vstou-
pili do d�je. Na za�átku jsme plnili úkoly – v hale jsme zažili „velký 
t�esk“ a prošli výcvikem astronauta, v laborato�i kosmické stanice 
jsme zkoumali a d�lali pokusy, ochutnávali jsme vesmírnou stravu 
v tub�, ve studovn� shán�li informace o planetách, v redakci �asopi-
su Vesmírná odysea sepisovali �lánky. V aule jsme ud�lali hv�zdy ze 
sebe a zahráli si ve videoklipu písni�ky o letu do vesmíru. Po spln�ní 
všech úkol� jsme pove�e�eli a �ekali, až se na obloze ukáže M�síc. 
Moc jsme si p�áli, aby nebylo zataženo. P�išel pán s velikým daleko-
hledem a p�ipravil nám p�knou podívanou. Takhle zblízka jsme M�-
síc ješt� nevid�li. Byl opravdu p�kný. P�ed spaním jsme se zase sešli 
v átriu a nechali vzlétnout naší raketu k m�síci. Pak jsme šli spát. Poté, 
co n�kte�í usnuly, nás „šéfové“ vzbudili a �ekli nám, že jsme vybraní 
pro let na M�síc.                                              Pokra�ování na str. 26

ZŠ ROKYTNICE

Redakce Horského kurýra obdržela od p�edsedy 
AFK Union Rokytnice pana Jaroslava Ungera zprá-
vu o tom, že p�íští sezónu odehrají týmy muž�, do-
rostenek a žáky	 Unionu svá mistrovská utkání na 
fotbalovém h�išti v Mladkov�. 

   Bližší informace naleznete na nást�nce Unionu na-
proti nákupnímu st�edisku, p�ípadn� na webových 
stránkách: unionrokytnice.webnode.cz .



Obec Deštné v Orlických horách, Muzeum zimních sport�, 
turistiky a �emesel v Deštném v Orlických horách

Vás srde�n� zvou na
XX. ro�ník Tavení skla d�evem
v Deštném v Orlických horách

ve dnech 5. – 7. srpen 2011

POROSTOU? - K�ížovka na prázdniny 
Tajenka: modra�ka

Erby a znaky m�st a šlechtických rod	
– díl dvanáctvý

První tajenka: m�ste�ko Bouzov
Druhá tajenka: T�eb�vkou

T�etí tajenka: n�meckých rytí��

tvrtá tajenka: Evžen

Znění tajenek v tomto čísle

Školní pohár ve stolním tenise 2011
 V úterý 28. 6. 2011 prob�hlo v átriu ZŠ Rokytnice v O.h. vy-
hodnocení Školního poháru ve stolním tenise. Ve dvou kategoriích 
sehrálo od b�ezna do �ervna 27 žák� celkem 181 zápas�.

 Gratuluji vít�z�m a d�kuji všem zú�astn�ným za vytrvalost, píli 
a sportovní nasazení.     Stolnímu tenisu ZDAR! L. Hamá�ková                                          

dokon�ení ze strany 25
 Všichni jsme byli nadšení. Byla to dlouhá a strastiplná cesta. Pro-
létli jsme mlhovinou a �ernou dírou. Potom se nám rozbila raketa, 
kterou jsme museli opravit. Po p�istání na M�síci jsme zkoumali jeho 
povrch – sahali jsme do kádí s pískem, kameny, slizem, vodou a le-
dem a ur�ovali. 
 Na záv�r jsme se setkali s M�sí��anem, který nám p�edal poselství: 
„Pomáhejte si, neubližujte si, berte každého jaký je, užívejte života 
s radostí a úsm�vem a odm�nou vám bude š�astný život na Zemi.“ 
Vrátili jsme se na Zem a sladce usnuli. Všechno jsme zvládli a tak 
jsme za odm�nu dostali rakety – dorty, které jsme si hned mohli sníst. 
Zvolali jsme 3x hurá! A rozešli se dom�. Snad bude p�íští rok noc 
stejn� p�kná jako letos. P.S. D�kuji!

�lánek je sestaven z prací n�kolika d�tí. L.H.

Výsledky:
Mladší žáci (foto �. 1): 
1. místo Lukáš Vodák
2. místo Tomáš Vošlajer
3. místo David Levý

Starší žáci (foto �. 2):
1. místo Dominik Miljevi�
2. místo Nikola Rebhanová
3. místo Lukáš Houser

 Ú�ad práce 
R – krajská pobo�ka v Hradci Králové, kontaktní 
pracovišt� Rychnov nad Kn�žnou upozor�uje ob�any obcí Barto-
šovice v Orlických horách, Orlické Záho�í, P��ín, Rokytnice v Or-
lických horách, �í�ky v Orlických horách, že p�edtisky žádostí pro 
nárok na p�ísp�vek na bydlení a sociální p�íplatek od 1. �ervence 
2011 již nebudou p�íjemc�m dávek rozesílány poštou, ale je t�eba 
si je vyzvednout na pracovišti státní sociální podpory Rokytnice 
v Orlických horách nejpozd�ji do 29. �ervence 2011. Od 1. srpna 
2011 bude pracovišt� SSP Rokytnice v Orlických horách do�asn� 
uzav�eno a žádosti ob�an� tohoto správního obvodu bude vy�izo-
vat pracovišt� Rychnov nad Kn�žnou, Havlí�kova 136 (pracovišt� 
se nachází v p�ízemí budovy M�stského ú�adu v Rychnov� n. Kn.). 
P�ípadné fungování pracovišt� v Rokytnici v O. h. od 1. ledna 
2012 bude záviset na výsledcích jednání zástupc� Ú�adu práce 
R 
a m�st (obcí) druhého a t�etího typu.
 Formulá�e žádostí o uvedené dávky a souvisejících doklad� je 
také možné stáhnout z webových stránek MPSV 
R http://portal.
mpsv.cz/forms.
   Obdobný postup platí i pro p�ídavek na dít� – vytišt�ná Prohlá-
šení osob o p�íjmech rozhodných pro trvání nároku po 30. 9. 2011 
je t�eba si vyžádat na p�íslušném pracovišti SSP.

PŘÍJEMCI DÁVEK UŽ ŽÁDOSTI 
POŠTOU NEDOSTANOU



MLADÍ HASIČI NA ZÁVODECH
 Po dlouhé a kvalitní p�íprav�, která probíhala od posledních zá-
vod� na za�átku �íjna v 
esticích, nám za�alo období, kdy objíž-
díme závody.

 První závody byly v P�epychách, �íkáme jim „t�ídenka“. Pro-
bíhaly od 27. do 29. kv�tna. Tento rok jsme bohužel jeli jenom 
s jedním družstvem. Naši závodníci byli p�edevším prv�á�ci, dru-
há�ci a n�kolik t�e�á�k�. V�tšina z nich byla na t�ídence poprvé, 
a proto našim hlavním cílem bylo nasbírat co nejvíce zkušeností 
na p�íští roky.
 V pátek, den p�íjezdu, nás sice zlobilo velmi deštivé po�así, ale 
v sobotu nám pouze párkrát sprchlo a v ned�li jsme se dokázali 
dokonce i n�kte�í opálit. V noci, se n�kte�í báli bou�ky a hlavn� 
vody, která tekla všude, ale k nám do stanu se nedostala. Bohužel 
zima ano.
 Celé závody jsme spole�n� se všemi ostatními mladými hasi�i 
zahájili v sobotu ráno na nástupu. První disciplína, kterou jsme 
tento den b�želi, byla štafeta 4 x 60. Poté první pokus útoku CTIF, 
ten se nám trošku nepovedl. Jelikož jsme n�jak zapomn�li, že p�i 
této disciplín� bychom nem�li mluvit. A my ze sebe vypustili tolik 
slov, že ani rozhod�í nesta�ili po�ítat trestné body – co slovo, to 
trestný bod. Poté následoval první pokus požárního útoku. Dále 
druhý pokus „povídacího“ útoku CTIF, který se už obešel bez 
našich slov. Po ob�d� jsme b�želi druhý pokus požárního útoku. 
Z d�vodu poruchy nást�ikových ter��, která byla odhalena až po 
našem vyb�hnutí, jsme b�želi útok ješt� jednou. A to se nám vy-
platilo. Výsledný �as požárního útoku, byl o mnoho lepší než �as 
našich dorostenc�, kte�í b�želi o týden pozd�ji. Jako úpln� posled-
ní tento den jsme si odb�hli první pokus štafety CTIF. Na záv�r 
celého dne, byla pro všechny ú�astníky p�ipravena diskotéka.
   V ned�li ráno na nás už �ekal pouze druhý pokus štafety CTIF, a 
dále štafeta dvojic. Ob� disciplíny se obešly bez v�tších problém�. 
A pak, t�sn� p�ed odjezdem dom�, když už jsme m�li všechny v�ci 
sbalené a narovnané v aut�, jsme šli na nástup. Ten byl nekone�-
n� dlouhý, strašn� nás nebavil. Až do té chvíle kdy �ekli: „A na 
t�ináctém míst� se umístila Rokytnice“. Jo. Paráda. Jsme t�ináctý. 
S tímto nádherným pocitem jsme po nástupu ud�lali n�kolik sku-
pinových fotek. A hurá dom�.
 Následující sobota byla ur�ena pro dorostence. V sobotu 4. �erv-
na jsme jeli závodit do K�ovic. Závodili jsme ve štafet� 4 x 100m. 
Dále n�kte�í z nás b�želi disciplínu 100 m s p�ekážkami, které �í-
káme jednotlivci. Jako poslední �ást závodu je požární útok.
 Nakonec, a� to ze za�átku v�bec nevypadalo takhle dob�e, 
nám z K�ovic dorostenci p�ivezli nádherný pohár za první místo. 
A aby toho nebylo málo, Nik�a Reslová, p�ivezla zlatou medaili 

za jednotlivce. A Ver�a Bubníková st�íbrnou, též za jednotlivce. 
Bohužel, i když jsou všechny námi obsazená místa postupová do 
krajské sout�že, my postoupit nemohli. Závodili jsme jako smíše-
né družstvo.
 Na t�chto závodech s námi byli i chlapi, kte�í závodili v kate-
gorii 18+. Ti závodili ve stejných disciplínách a dom� si p�ivezli 
9. místo.
 A t�etí víkend, byl také ur�en p�íznivc�m hasi�ských akcí.  Od 
hasi�� z P��ína jsme byli pozváni na oslavy 120 let od založení 
jejich Sboru dobrovolných hasi��. 
 Po pr�jezdu spanilé jízdy obcí a p�edvedení, jak se hasilo v do-
bách založení sboru, p�išli na �adu naši nejmladší hasi�i a doros-
tenci, kte�í závodili ve speciáln� upravených disciplínách štafety 
dvojic, požárního útoku CTIF a uzlova�ce. Proti nám zde závodili 
hasi�i z 
erníkovic a Slatiny. Ti se museli spokojit v obou kate-
goriích s druhým a t�etím místem, protože naši nejmladší a doros-
tenci získaly místo první. Poté následovala ukázka našich lezc�. 
P�edvedli záchranu osob z výšky a jejich transport na zem. Dále na 
programu byla jízda zru�nosti. Zde m�la posádka svého hasi�ské-
ho auta za úkol projet p�ipravenou tra�, rozložit proud, nast�íkat 
do ter�e, proud složit a dob�hnout do cíle. To vše v co nejkratším 
�ase. Poslední z ukázek, kterou p�edvedla též naše jednotka, bylo 
vyprošt�ní a ošet�ení osoby zaklín�né v havarovaném automobilu.
 Na záv�r celého dne následovalo vyhodnocení jízdy zru�nosti. 
Zde jsme si vyjeli s naším vozem Tatra t�etí místo a s PV3S deváté. 
A to z d�vodu pon�kud staršího data výroby, kdy se ješt� nepo-
užívali posilova�e �ízení. Proto byl pr�jezd slalomem pro �idi�e 
zna�n� náro�ný.                           J. Zimmer 

Více fotogra� í na www.zimmerj.rajce.net
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NOVINOVÁ ZÁSILKA

Ze zápisníku rokytnických
policistů

Poh�ešovali syna
   9. kv�tna 2011 ve�er p�ivolali manželé z P��ína hlídku rokytnic-
ké policie, ta na míst� zjistila, že manželé poh�ešují svého šestnác-
tiletého syna. Nebyl to však zdaleka první p�ípad, kdy se mladík z 
domova vytratil, pokaždé se vydával sm�rem k Trutnovu. Policisté 
ihned rozjeli pátrání a kolem p�lnoci se ho poda�ilo vypátrat v 
Úpici. 
 

Vykolejený vagon
   14. kv�tna 2011 ráno zjistil strojvedoucí osobního vlaku p�ijížd�-
jícího na nádraží do Rokytnice, že jeden z odstavených vagon� se 
d�evem je mimo koleje. Po prvotním šet�ení se již poda�ilo zjistit, 
že vlak musel n�kdo odbrzdit, následkem �ehož se dal do pohybu a 
zastavila ho až výhybka, která ho vykolejila. Celá v�c je prozatím 
v šet�ení místních policist�.

 
Vyloupená chalupa

v 
ertov� Dolu
   20. kv�tna 2011 byla majitelka rekrea�ní chalupy nemile p�e-
kvapena, když cht�la otev�ít vstupní dve�e, byly totiž zevnit� za-

jišt�ny. Po tomto 
zjišt�ní už na nic 
ne�ekala a volala 
na linku 158. Na 
místo se ihned 
rozjel policista z 
Rokytnice v Orlic-
kých horách, poli-
cisté z Dobrušky, 
policejní psovod i 

kriminálka. Celou chalupu nejd�ív prohledal služební pes se svým 
pánem, aby se vylou�ilo, že už nikdo není uvnit�, to se také potvr-
dilo. Pak už mohla majitelka pomalu s�ítat škody, t�ch však na-
št�stí nebylo mnoho. Zlod�j se zam��il p�edevším na jídlo a pití, 
p�i�emž nepohrdl ani d�tskými pití�ky. 

Sražený divo�ák
   28. kv�tna 2011 se odpoledne na základ� oznámení vyjela míst-
ní hlídka podívat na silnici mezi P��ínem a Rokytnicí, m�l se tam 
totiž nacházet sražený divo�ák. P�estože policisté celou trasu dva-
krát projeli, divo�ák už na n� nepo�kal, asi se tedy zmáto�il a šel 
hledat št�stí o kus dál. 
 

K�ovino�ez v Orlickém Záho�í, 
nafta v Bartošovicích

 Rokytni�tí policisté zaevidovali 29. a 30. kv�tna 2011 dva p�e-
�iny proti majetku, v prvním p�ípad� se zlod�j asi moc nenad�el, 
k�ovino�ez na n�j totiž �ekal v nezajišt�ném stavu na vleku za vo-
zidlem. Zato v druhém si zlod�j odnesl z pracovních stroj� nedale-
ko Orlické chaty u Rampušáka až 100 litr� nafty.
 

Krádež králík	 na prvního �ervna
 Zlod�j m�l asi hlad a ješt� k tomu chu� posekat si doma tráv-
ník, když odcizil z jednoho hospodá�ství v Rokytnici v Orlických 
horách �ty�i králíky a elektrickou seka�ku, policisté v�c tentokrát 
evidují jako p�estupek.

Ovocná školka
 Ovocná školka a hlavn� její sklad byl tentokrát pro zlod�je 
p�edm�tem zájmu, p�esto se ze skladu nic dražšího neztratilo, 
� outkové se pravd�podobn� snažili odcizit dv� mohutné �emenice, 
se kterými bylo evidentn� manipulováno, to se jim však p�es zna�-
nou hmotnost nepoda�ilo, i tak celou v�c šet�í rokytni�tí policisté 
jako trestný �in.

pprap. Lukáš Jir�ík


