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ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

Kompletní text Usnesení rady města je uveden
na internetových stránkách města www.rokytnicevoh.cz nebo k nahlédnutí na Městském úřadu
v Rokytnici v Orlických
horách.

Předměstí s nabídkovou cenou bez DPH 2 897 287,- Kč.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzavřít se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ
25953818, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto – Litomyšlské
Předměstí smlouvu o dílo dle předloženého návrhu.

VYHLÁŠENÍ CEN MĚSTA
Rokytnice v Orlických horách

Město Rokytnice v O.h. vyhlašuje podmínky pro udělení ceny
Města Rokytnice v Orlických horách za rok 2020 občanům za významné činnosti nebo skutky v tomto roce nebo předchozích
letech a informuje tak veřejnost o možnosti předkládání návrhů
l Žádost o prominutí nájemného za využívání budovy na udělení této ceny.

Informace z jednání rady města dne 11.1.2021
zkrácený výpis

Muzea Sýpka
Starosta předložil žádost Muzea a galerie Orlických hor
o částečné prominutí nájemného za využívání budovy
Muzea Sýpka z důvodů nuceného uzavření expozice v důsledku vládních protiepidemických opatření. Město hradí
z nájemného dluhovou službu za úvěr, který byl použit
na adaptaci bývalé sýpky na muzeum a musí být od r. 2013
pravidelně splácen.
Rada města Rokytnice v Orlických horách neschvaluje
prominutí nájemného dle žádosti Muzea a galerie Orlických
hor o částečné prominutí nájemného za využívání budovy
Muzea Sýpka z důvodů nuceného uzavření expozice v důsledku vládních protiepidemických opatření.

Cena města Rokytnice v Orlických horách se uděluje za:
● vynikající tvořivé výkony a významné výsledky vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a veřejně prospěšné
činnosti,
● činnost, kterou její nositel přispěl významným způsobem k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města Rokytnice v Orlických
horách nebo k propagaci města v ČR i v zahraničí,
● záchranu lidských životů a majetku. (dále jen „ceny města“).
Postup a podmínky pro udělení ceny města jsou zveřejněny
na webových stránkách města. Návrhy na udělení ceny města lze
předkládat do 28.2.2021 v souladu s pravidly na adresu Městského
úřadu v Rokytnici v O.h.

FOTOHÁDANKA

l Smlouva o nájmu místa – AlzaBox
Poznáte podle interiéru na fotografii, o který kostelík
Starosta předložil nabídku společnosti Alza.cz a. s. o možv Orlických horách se jedná? V příštím vydání najdete správnosti umístění AlzaBoxu v Rokytnici v Orlických horách.
nou odpověď.					
ZS
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí nabídku společnosti Alza.cz a. s. se sídlem Praha 7
Holešovice, Jankovcova 1522/53, 170 00 o možnosti umístění AlzaBoxu v Rokytnici v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá radnímu Michalu Štefkovi projednat s Jednotou SD Nová Paka
možnost umístění AlzaBoxu u nákupního střediska.
l Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce chodníků
a modernizace veřejného osvětlení v ulici Horská v Rokytnici v Orlických horách“
V rámci výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce
chodníků a modernizace veřejného osvětlení v ulici Horská
v Rokytnici v Orlických horách“ bylo doporučeno schválení ve prospěch Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25953818,
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí
s nabídkovou cenou bez DPH 2 897 287,- Kč.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí výsledek výběrového řízení dle doporučení hodnotící komise ve prospěch Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ
25953818, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto – Litomyšlské

Vážení občané,
dovolte, abych Vám v krátkém článku představil změny,
které v Centru pro integraci
osob se zdravotním postižením
(„dále CIOZP“) nastaly od 1. ledna 2021. Co se nezměnilo,
jsou druhy služeb, které poskytujeme. Služby jsou poskytovány bezplatně, kromě půjčovného a nákupu baterií.
Jedná se o tyto služby: odborné poradenství, informační
a poradenské centrum, půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, prodej
baterií a koncovek do naslouchacích aparátů pro osoby se
sluchovým postižením, podpora a pomoc při zajištění nákupu kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, informace o možnostech získání těchto pomůcek.
Změnily se však návštěvní hodiny: nově jsou následující:
PO, ÚT, ČT a PÁ od 8:00 – 14:00 a ve ST od 11:00 –
17:00. Dále bych upozornil na změnu vydávání euroklíčů:
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu
TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (jako je
Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močovými dysfunkcemi. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP,
ZTP či ZTP/P. Výdejní místo euroklíče je u nás v CIOZP.
Také bych upozornil, že si u nás můžete pořídit levné baterie do naslouchadel (Panasonic PR675, Panasonic PR13,
Panasonic PR10 a Panasonic PR 312). Také nabízíme levné nástavce na berle č. 3 a č. 4.
Najdete nás v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny,
v ulici Palackého 694, vchod je od synagogy – památníku
Karla Poláčka. Tedy zezadu ulice Palackého.
Těším se na Vaši návštěvu.
Za CIOZP Rychnov vedoucí Mgr. Jiří Chráska.

Pomáháme lidem dýchat

Kyslíkový koncentrátor neboli
oxygenátor. Věc,
kterou většina lidí
nikdy
neviděla
a nepotřebovala.
A přesto může
tolik
pomoci,
zejména v tomto období pandemie, kdy mají
lidé v souvislosti
s onemocněním
covid 19 dýchací
potíže.
Domácí hospic
Setkání v Rychnově nad Kněžnou
disponuje několika těmito přístroji,
které jsou již sedm
let využívány pacienty v terminálním stadiu onemocnění, ale v poslední době také čím dál více veřejností.
Možná si pod tímto pojmem představujete veliký ventilátor
s kyslíkovými bombami. Tak tomu ale není. Jedná se o relativně malé, přenosné zařízení, které dýchání nenahrazuje,
ale pouze mu přiváděným kyslíkem napomáhá. Uživatel si
při použití nasadí pomocí tzv. brejliček hadičku do nosu,
oxygenátor zapojí do zásuvky a zapne. Přístroj lze podle
potřeby kdykoli vypnout nebo zapnout.
Kyslíkový koncentrátor umožňuje lidem s dýchacími
potížemi jít dříve domů z nemocnice, pomáhá astmatikům
i kardiakům. Slouží také jako psychická pomoc při zádušDalší ocenění pro Obchůdek v Říčkách nosti.
Zájemci o půjčení přístroje se mohou obracet na DomáObchůdek Josefa a Emmy Rjabakových v Říčkách získal
další ocenění „Prověřená společnost“. Tentokrát se jedná cí hospic Setkání. Při předání dojde k podrobnému zaučení
v jeho obsluze. Oxygenátory procházejí každoročně revizí,
o zlatou medaili. Gratulujeme!
ZS aby byly správně kalibrované a jsou okamžitě k dispozici.
Většina koncentrátorů byla pořízena z financí nadačních
fondů nebo benefičních akcí. V letošním roce budeme moci
zakoupit další přístroj, neboť domácí hospic uspěl v grantové výzvě nadačního fondu Tesco, které přispělo částkou
20 000,- Kč.
V uplynulém roce 2020 si oxygenátor vypůjčilo 49 zájemců. Délka výpůjčky se většinou pohybuje kolem dvou
týdnů, občas ale dosáhne i několika měsíců.
Další informace
a kontakt najdete
na internetových
stránkách
Domácího
hospice
Setkání www.hospicrychnov.cz.

Kam si můžeme nechat poslat balík?
Situace v posledních měsících, kdy je spousta obchodů nařízením vlády zavřená, nás naučila nakupovat přes internet. Nejsem toho úplně zastáncem, raději
si věc před koupením vyzkouším či prohlédnu. A také
ráda podpořím „kamenné“ obchody v našem městečku
či okolí. Způsobů, jak si nechat balík doručit je hodně.
Kromě dopravců a České pošty zde fungují i služby
uložení balíčků, pro případ, že jsme přes den v práci
a nemůžeme na doručení čekat doma.
V trafice u Kunců si zřídili úložnu přepravních firem
DPD a BALÍKOVNA.
Pan Mamiňák ve své prodejně Barvy laky má službu
ZÁSILKOVNA. Zde si můžete balíky vyzvednout, ale
i poslat.
V Outdoorsportu nad „nákupákem“ mají službu PARCELSHOP. Tam vám uloží balík přepravní společnost
PPL.
Děkujeme živnostníkům v Rokytnici, že zlepšují
služby pro místní občany.
ZS

FOTOSOUTĚŽ

Rádi
bychom
všem
připomněli
výročí
50 let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Orlické
hory a proto jsme ve spolupráci se Správnou chráněné
krajinné oblasti Orlické hory
připravili pro děti a mládež
FOTOSOUTĚŽ na téma
Barvy a nálady podzimu.
Každý mohl zaslat maximálně 5 fotografií emailem. Potěšilo
nás velmi, pokud soutěžící výběr místa a svoji fotografii okomentoval krátkým příběhem. Sešlo se nám celkem 113 úžasných fotografií, které ohodnotila odborná porota body 1-5:
1/3 váhy hodnocení - Ing. et Ing. Čepelka Ladislav, PhD.,
Správa CHKO OH
1/3 váhy hodnocení - Jiří Plíštil, fotograf
1/3 váhy hodnocení - Zaměstnanci Sdružení SPLAV, z.s.
Gratulujeme výhercům:
1. místo: Jiří Stibral, 22 let, Univerzita Pardubice
2. místo: Jakub Hlávka, 20 let, Žilinská univerzita v Žilině
3. místo: Šimon Majtán, 10 let, ZŠ a MŠ Javornice
Odměnu za nejlepších 11 fotografií osmi soutěžícím předali porotci 16.12.2020 přímo ve Správě chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Zbytek soutěžících si pak odměnu za svou účast může kdykoliv vyzvednout ve Sdružení
SPLAV z.s.
Soutěžní fotografie, seřazené podle počtu bodů, si můžete
prohlédnout v albu, odkaz je v QR kódu.
Děkujeme všem soutěžícím za účast a přejeme spoustu dalších krásných fotografií.

VÝSTAVA

FOTOGRAFIÍ
NA TÉMA

BARVY A NÁLADY PODZIMU
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZE 113 FOTOGRAFIÍ PŘIHLÁŠENÝCH DO
SOUTĚŽE PRO DĚTI A MLÁDEŽ USPOŘÁDANÉ K 50 VÝROČÍ
VYHLÁŠENÍ CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ORLICKÉ HORY
FOTOSOUTĚŽ PŘIPRAVILO NA PODZIM 2020
SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S. VE SPOLUPRÁCI S
CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLASTÍ ORLICKÉ
HORY
VŠECHNY FOTOGRAFIE SI MŮŽETE
PROHLÉDNOUT ZDE ---->

VÝLOHA U HLAVNÍHO VCHODU
JAVORNICKÁ 1596

ZŠ
JAVORNICKÁ
VERONIKA

7. února slaví svátek všechny Veroniky. Jméno má původ
v řeckém Bereniké, což znamená přinášející vítězství.
Patronkou je svatá Veronika, učednice Páně, která podle
legendy podala Ježíši Nazaretskému při jeho cestě s křížem na popraviště šátek, aby si otřel tvář. Tato relikvie,
tzv. Veroničina rouška proto prý uchovává pravý obraz
Ježíšovy tváře.
Zdroj: wikipedie

Zima přišla i do Bartošovic

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍME:

NOVÁ SLUŽBA: ÚLOŽNA balíčků
přepravních firem: DPD a BALÍKOVNA
q
q
q
q
q
q

Nástěnné a stolní kalendáře, diáře na rok 2021
Krmivo pro psy, kočky a venkovní ptactvo
Kancelářské potřeby
Výměna bombiček – Soda stream
Fotosběrna
Výběr peněz z Air bank (prostřednictvím terminálu
Sazka)

Rokytnice na nové pohlednici
Po téměř propršeném létě
a podzimu konečně přišla
„ladovská zima“. Vzhledem
k trvající situaci, kdy nemůžeme moc do společnosti
a kulturní akce, na které
jsme byli zvyklí, se nekonají, je to velké oživení. I to
sluníčko svítí víc a den je
veselejší.
Noční mrazy zachránily
sníh při posledních oblevách, byli jsme u nás téměř
zapadlí jak vlastenci. Mnoho lyžařů, kterým zavřeli
vleky a jiná zařízení, se přeorientovává na běžky. Svahy a stráně jsou hojně využívány sáňkujícími dětmi
i celými rodinami. To je patrné i v naší krajině, zvlášť

o víkendech. Přes různá
omezení je někdy život pestřejší, učíme se dělat věci
jinak a měnit své zaběhlé
zvyky a rituály. Objevujeme
místa a činnosti, o kterých
jsme snad ani nevěděli.
Říkalo se, že co Čech, to
kutil, a to se teď mnohým
z nás může hodit. Takové pozastavení se nemůže
škodit, snad to nebude trvat
moc dlouho. Za okny svítí
sluníčko, tak vyrazím ven.
Přeji všem hezkou zimu,
hodně slunce a příjemné objevování a poznávání nepoznaného.
A posílám trochu horské
zimy.
Petr Zámečník

Pohlednice, na které jsou zachycené významné památky
města, vydalo pro rokytnické infocentrum Vydavatelství
Ivan Rillich. V levé části jsou to farní kostel Všech Svatých
na náměstí s hotely Orličan a Rampušák, Sýpka – Muzeum
Orlických hor, severní část náměstí. V pravé části pohledu
renesanční zámek, domky s podloubím a židovský hřbitov.
Sběratele jistě potěší, že stejné snímky jako na pohlednici, jsou i na nové magnetce.
		
ZS

ŽALUZIE KRČMÁŘ
l
l
l
l
l
l
l

Žaluzie všech druhů, typů a provedení
Termotěsnění do oken a dveří
Termoizolační dvojskla
Sítě proti hmyzu do oken a dveří
Termorolety plastové i hliníkové
Garážová vrata, markýzy a rimini
Bezpečnostní dveře, zámky, štíty a závory

Firma: 465 612 077
Mobil: 602 412 012
Privat: 645 612 602
q Foto: P. Zámečník

564 01 ŽAMBERK, SNP 1348
www.zaluziecz.cz
e-mail: zaluzie@zamberk.cz

MŠ Rokytnice
Společně
zvládáme
Pokud chcete vidět svět
v lepších barvách, než se
právě jeví, tak se zastavte v dopoledních hodinách
u plotu zahrady mateřské
školy. Konečně napadl sníh
a ten přináší nekonečné
množství zábavy a legrace. Vidět rozjásané dětské
hemžení je balzám na lidské
trápení.

šek. Tyto dvě skupiny se
snažíme co nejvíce oddělovat a vymýšlíme, jak docílit
toho, aby se společně setkávaly co nejméně a na co nejkratší dobu. Tím eliminuje-

vyžaduje zvýšené nasazení
všech zaměstnanců školky
a také pochopení ze strany rodičů. Myslím, že si
málokdo dovede představit ten „mazec“ po návratu
právě z té bezvadné sáňkovačky. Co sněhu je nalepeno
na rukavicích, v botách, pod
bundou a často až na punčocháčích. Takže omést,
oklepat, rozložit a dát sušit!
Paní učitelky, paní uklízečky a i šikovnější děti rozloží
mokré věci na sušáky, po topení a vůbec kde se dá. To se
stále ještě dá zvládnout. Ovšem při odchodu dětí domů
nastává teprve ta pravá
motanice. Netrpělivý rodič
v mrazu za dveřmi a uvnitř
dítě, které se nejen (třeba)
neumí obléci, ale (většinou)
si nepozná ani svoje oblečení. Učitelka ve třídě pracuje s dětmi a paní uklízečka
řeší. Věřte, že si nemůžete
pamatovat čtyřicet oteplováků a kombinéz, čtyřicet
čepic a mikin. Dohledat
osmdesát rukavic a to vše
přiřadit ke správnému dítěti. A opravdu velmi často
si to „vaše zlato“ nepozná

svoje oblečení. Uběhaná
paní uklízečka kmitá, hledá, pomáhá, navléká, zapíná
a potom také vysvětluje rodičům, proč zase ten jejich
Pepíček nemá svoje rukavice. Proč?? Protože se snažíme věci usušit a neoznačené
věci někdy opravdu nemůžeme rozklíčovat! Rodiče,
díky za pochopení.
Tohle vše je pro co největší
ochranu vašich dětí a ze
strany učitelek snaha o udržení provozu celé školky,
případně některé třídy. Stále čekáme na nějaké změny
k lepšímu. Věřte, že i učitelky jsou „jen lidé“ a mají právo být unavené z celkové situace a nejistoty. Ale musím
říci, že při vstupu do třídy
hrajících a učících se dětí
každý pookřeje. V tu chvíli
si můžete říci: „tady je svět
ještě v pořádku“.
Tak nám všem přeji lepší,
klidnější a zdravější zítřky.
Snad brzy nadejde čas, kdy
o tom „koviďákovi“ budeme těmhle našim nejmenším jenom vyprávět.
Vaše školička
(Gall.V.)

OČNÍ OPTIK
JIŘÍ MENCÁK

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH - Nám. T.G.M. 68
Otevřeno každou středu od 13 do 15.00 hodin.

PROCHÁZKA HISTORIÍ

Osvědčilo
se
nám
ve školce nastavení provozu se zakázaným vstupem
kohokoliv „nepovolaného“
do prostor školy. Provoz
probíhá ve dvou skupinách.
Třída Lištiček a spojená
skupina Delfínků a Beru-

me nebezpečí případného
přenosu nákazy a uzavření
celé školky.
Předškoláci se dále připravují na zápis a vstup
do školy.
Ovšem tento způsob provozu a dodržování omezení

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou připravila výstavu RYCHNOVSKO na historických fotografiích, kde jsou zastoupena všechna města okresu. Výstava vznikla
jako stálá expozice a je umístěna v provozní budově
muzea na Jiráskově 2 (rychnovská kasárna). Nyní, když
jsou expozice kvůli pandemii uzavřeny, přinášíme Vám
její část na plakátech, které jsou umístěné ve výloze
Infocentra v Domě služeb v Rokytnici. Některé
z nich otiskneme také v Horském kurýru. V tomto vydání se společně podíváme na historické
snímky rokytnického náměstí.
ZS

Únorová kultura - kdysi
Protože nám kultura stále ještě tiše spí, zavzpomínejme
alespoň na doby, kdy ještě rokytnický kulturák (Klub Družba) žil v plné síle svých prvních let.
Kulturní dům Klub Družba byl otevřen v prosinci 1982.
Jeho název odrážel nutnost bratrské spolupráce mezi českým obyvatelstvem města a příslušníky sovětské vojenské
posádky ve městě.
Tak tedy, pamětníci, zalovte ve vzpomínkách a vy mladší
koukněte, že i dříve kultura v Rokytnici docela žila!
Nabízím Vám přehlídku hostů v měsíci únoru v letech
1984 – 1990.					
vj

q V Rokytnici před lety působil velice dobrý ochotnický divadelní soubor. Zatím bohužel obnoven nebyl,
ale určitá divadelnická činnost se zde občas objeví.
Tak například ku příležitosti výročí 700 let od první
písemné zmínky o Rokytnici v roce 2018 bylo několika nadšenci připraveno humorné představení „Legenda o vzniku rokytnického znaku“. V roce 2019 pak
téměř stejná parta k výročí Sametové revoluce nacvičila představení s písněmi nazvané „Živé obrázky se
zpěvy z dějin udatného národa našeho“.
Neopomeňme také každoroční originální scénář dění
na Velké mikulášské nebo průvody a scénky při Anenské
pouti. Všechno si vymýšlejí a připravují sami Rokytničtí. Nikde neopisujeme ani nekopírujeme. Takže divadlo
u nás určitým originálním způsobem stále žije.
vj

Anenská pouť 2021
Pokud situace
s koronavirem dovolí,
uskuteční se Anenská pouť
v Rokytnici v O.h. v termínu

23.7. - 25.7.2021

Folkové legendy v Rokytnici

V těchto těžkých časech, kdy nám zamrzla nejen voda
v rybnících, ale i veškerá kultura, spousta lidí po této společenské zábavě a rozptýlení strádá. To ovšem neplatí pro
rokytnický bar Tátův Obývák, který se i přes nepříznivou
situaci snaží lidem nabídnout trochu kulturního života. Dne
16. ledna se v Tátově Obýváku odehrál benefiční koncert,
který byl vysílán online na facebookových stránkách.
Prvním z vystupujících byl Záviš, který je označován
za lidového umělce volnomyšlenkářského cítění bez škatulky. Své folkové písně a texty podává posluchačům ve svém
neotřelém stylu, bez obalu a sklidil za to u posluchačů velký
úspěch.

q Záviš a jeho hudební doprovod

Druhým vystupujícím byl Jimmy Čert, známý český
akordeonista, který zpívá své vlastní balady vycházející
z východoslovanského folkloru. Taktéž jako Závišovy písně
má i Jimmy velmi neotřelé písně a texty, které v doprovodu s jeho akordeonem vytvořily skvělou atmosféru celého
večera.
V průběhu koncertu byly krátké přestávky, i přesto však koncert probíhal do pozdních večerních
hodin. Během koncertu byli přítomni i vybraní komparzisti, kteří večeru dodávali tu správnou atmosféru. Po samostatném dohrání těchto dvou legend se naskytla možnost
amatérským hudebníkům zahrát si společně s profesionály.
Nechyběly kytary, foukací harmoniky, ani flétna. Ohla-

sy na koncert jsou pozitivní a my doufáme, že už brzy si
poslechneme podobné akce naživo.
Celý tým Tátova Obýváku tímto děkuje Závišovi
a Jimmymu Čertovi za krásný kulturní večer, dále děkuje
všem příznivcům za podporu v těchto těžkých časech. Pokud jste koncert nestihli, nezoufejte. Ke zhlédnutí ho najdete na facebookových stránkách baru Tátův Obývák, kde je
celý záznam uložený.
Tento benefiční koncert se odehrál pod záštitou organizace „Chcípl pes“, jejímž spoluorganizátorem je i bar Tátův
Obývák. Inciativa Chcípl pes vznikla jako výzva podnikatelů z gastronomie.
Více se o této organizaci můžete dovědět na webových
stránkách www.chciplpes.cz
Anežka Koukolová

Vrchní Orlice stále žije
A žít bude. O Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických
horách, kostele sv. Jana Nepomuckého a zaniklé obci
se v poslední době mluví
a píše více, než kdykoli
předtím. Do nedávna se zde
konalo několik bohoslužeb
a kulturních akcí do roka.
Opravy a údržba byly prováděny dlouhá léta převážně
svépomocí několika nadšenci a i to vytrvale kazily nájezdy zlodějů a vandalů.
Ty bohužel trvají dodnes,
i když by se zdálo, že v kostele už není co ukrást a zničit.
V roce 2020 převzala kostel do svého majetku Obec
Bartošovice a vyhlásila veřejnou sbírku. U vchodu je
zabudovaná pevná kasička
na příspěvky štědrých dárců
a bylo zveřejněno číslo účtu
sbírky. Předešlé kasičky
v poslední době byly ničeny
a vykrádány.
Finance na provádění
oprav jsou získávány především z darů. A dárci jsou
štědří.
Do dnešního času byla
vyměněna, případně opravena téměř všechna okna,
opravena část shnilých
stropních trámů, dostavěna
a opatřena novou střechou
polozřícená bývalá márnice. Dále byl z bezpečnost-

q Odkryté torzo staré výmalby

ních důvodů mříží opatřen
vchod na půdu a do věže.
Zhotovena a osazena jsou
nová schodiště, pracuje se
na obnově točitých schodišť
na kůr. Také na zajištění statiky popraskaného zdiva.
Firma pracovala i za nevlídného počasí. Navzdory
počasí řemeslníci pokračují
v pokládání krytiny na střeše márnice.
Jsou rozpracována tři
menší okna do věže, jde
o repliky zničených původních. Také byla zadána
výroba dřevěných okenic
v horním patře věže. To je
nutné zajistit co nejdřív,
kvůli dešti a sněhu, aby nedocházelo k dalším škodám.
Nepočítá se s tím, že kostel bude jako nový. Bude
stavebně opraven s tím, že

zůstane co nejvíc původních
prvků a zbytky výmalby. Ta
pochází z konce devatenáctého století, při restaurátorském průzkumu byla objevena na několika místech
torza starších maleb.

Kostel byl stále otevřený
a hojně navštěvovaný. Jeho
využití bude podobné jako
dosud, počítá i se stálejší
výstavou, připomínající tuto
obec v minulosti a současnosti.
Text a foto
Petr Zámečník

na 4. místě. Od roku 2007 byl závodníkem nově postaveného dorosteneckého družstva na Sraz Rokytnic v našem
zámeckém parku. Ani v dospělosti se nepřestal věnovat požárnímu sportu. V roce 2017 jako závodník „Dream Teamu“
vyhrál 3 zlaté poháry za Okrskovou soutěž, Setkání Rokytnic a Orlicko-Bystřický pohár. Jířa byl i hasičem jednotky
požární ochrany města Rokytnice. Zasahoval u největších
požárů poslední doby: zájezdní hostinec v Niemojowe, požáru seníku v Bartošovicích a naposledy v neděli 10. ledna
při dopravní nehodě a následném večerním požáru v Bartošovicích, kde aktivně lezl po střeše, aby zneškodnil plameny
v komíně. Na výroční valné hromadě dne 26. 1. 2019 mu
byla předána Stužka za věrnost 20 let. Za celou dobu, co byl
součástí naší rodiny, nikdy nezkazil žádnou srandu a aktivně a spolehlivě se podílel na činnosti celého sboru.
Čest Tvé památce, Jířo!!!

q Nové schodiště

Z ROKYTNICKÉ HASIČÁRNY
NAVŽDY NÁS OPUSTIL NÁŠ JÍŘA
11. leden 2021 se stal nejsmutnějším dnem naší novodobé historie sboru. Navždy nás tragicky opustil Jiří Hruška
ve věku 27 let.
Jířa k hasičům nastoupil již jako 5letý prcek. S kolektivem
PODPOŘTE JÍŘOVU RODINU
mladých hasičů se zúčastnil víkendových pobytů na pevJako Jirkova druhá rodina se snažíme u něho doma
nosti Hanička, legendárních scének při výročních valných
hromadách, výletů a hlavně hasičských závodů. Napří- pomoci se vším, s čím to jde. Pokud by chtěl pomoci i něklad na okresním ZPV v roce 2002 se s družstvem umístil kdo z jeho kamarádů, spolužáků, známých, hasičů i nehasičů, má nyní možnost. Pro manželku Petru a syna Nikolase
jsme u České spořitelny zřídili transparentní účet, kam je
možnost zaslat jakoukoliv finanční podporu i té nejmenší
hodnoty – každá koruna se počítá.
ČÍSLO ÚČTU: 5928928319/0800
Předem všem děkujeme za pomoc
v této nelehké situaci.

HORSKÝ KURÝR
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK
PRO ROKYTNICKO A OKOLÍ

PO TŘICETI LETECH SVÉ EXISTENCE SE STAL
KRONIKOU ZACHYCUJÍCÍ ŽIVOT LIDÍ,
KTEŘÍ TU ŽILI, ŽIJÍ A ŽÍT BUDOU.

SOPTÍKOVO TÁBOŘENÍ 2021
Ukončením letního tábora Soptíkovo táboření 2020 začaly
již přípravy na další táboření v roce 2021. Již od začátku
září je připravována celotáborová hra na téma Scooby-Doo
aneb Záhady s.r.o. Změnili jsme i tábořiště – pojedeme
na pravou táborovou základnu s chatičkami na Pavlátově
louce u Nového Města nad Metují. Táborníky během 11 dní
čeká spoustu her, sportovních aktivit, Den s IZS a nezapomeneme ani na noční hry, diskotéky či letní kino.

Naši vedoucí rokytnické mládeže jsou již od začátku v realizačním týmu a aktivně se podílí na vzniku celého tábora.
l Termín 30.6. - 10.7.2021.
l Cena 5.200 Kč - je možnost žádat o finanční příspěvek
pojišťovny.
l Vice na https://www.oshrychnov.cz/rada-prevence/letni-tabor-3/
Jakub Zimmer

Není to nádhera? Díky, přírodo.

q Foto Petr Lavrenčík

Nabízíme Vám inzerci v Horském kurýru.
Inzeráty se podávají e-mailem, písemně,
osobně či telefonicky v redakci Horského
kurýra, která má sídlo v Městském informačním a kulturním středisku na náměstí
T.G. Masaryka čp. 68, 517 61 Rokytnice
v Orl. h. Tel.: 491 616 995, 736752 200,
e-mail: hoku@rokytnice.cz

Okénko do historie
rokytnické kopané
Od sezóny 1963-1964 se formát nižších soutěží stabilizoval, což souvisí i s mírným navýšením počtu účastníků
ve III. třídě i vyšších soutěží. Zvedla se i úroveň kvality
kopané. V následujícím roce (p. Cit o tom píše jako o dárku k výročí 5 let od obnovení činnosti) Sokol Rokytnice
postoupil poprvé v historii do okresního přeboru II. třídy.
A to díky dvěma hráčům převyšující kvality soutěže – pánů
Nováka a Salaje.			
P. Koukol

Tříkrálová sbírka
2021

Letošní tříkrálová sbírka v Rokytnici nemohla ze
známých důvodů proběhnout, tak jak jsme zvyklí.
Koledníci tentokrát do ulic nevyšli. Až do 30. dubna můžete stále přispívat do online kasiček na
www.trikralovasbirka.cz.
Ty skutečné kasičky byly umístěné do 24. ledna
v Top drogerii v Domě služeb na náměstí a v Lékárně
Laura ve zdravotním středisku.
Dohromady se na obou místech vybralo 9 818 Kč
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou
na dobrou věc.
ZS

Příjezdy a odjezdy vlaků
ROKYTNICE V ORL. HORÁCH
Platí od .. do ..

Vlak
Příjezd Odjezd Druh Číslo

směr
Z

25220

6.27 Os

25222
25223 Týniště nad Orlicí( 5.56)

6.53

Os

6.56 Os

8.29

Os

9.10 Os

25224

25225 Doudleby nad Orlicí( 7.54)

25226

12.53 Os
13.21 Os

25232

Os

11.21 Os
12.38

Os

14.38

Os

25231 Doudleby nad Orlicí(14.01)

15.06

Os

25233 Týniště nad Orlicí(14.03)

15.21 Os
16.38

Os

17.10 Os
17.29 Os
18.50

Os

19.26 Os
21.44

Os

Poznámky
Doudleby nad Orlicí

25227 Doudleby nad Orlicí( 9.54)
25228
25229 Doudleby nad Orlicí(12.01)
25230

10.29

do

Týniště nad Orlicí( 5.52) jede v W;  Rokytnice v Orl. horách –

4.53 Os

25234
25235 Doudleby nad Orlicí(16.01)
25236
25238
25237 Doudleby nad Orlicí(18.12)
25240
25239 Doudleby nad Orlicí(21.08)

Doudleby nad Orlicí( 7.04) jede v E a , nejede 25.XII., 1.I.; 
jede v W;  Doudleby nad Orlicí –
Rokytnice v Orl. horách
Týniště nad Orlicí( 7.56) jede v W;  Rokytnice v Orl. horách –
Doudleby nad Orlicí;
ve stanici Doudleby nad Orlicí v W od
1.VII. do 31.VIII. a 23., 28. – 31.XII.
nutno přestoupit
jede v E a  do 27.VI. a od 4.IX. a
23. – 31.XII., od 1.VII. do 31.VIII. jede
denně; ; c v E a  od 24.IV. do
28.IX.
Doudleby nad Orlicí( 9.47) jede v E a  do 27.VI. a od 4.IX. a
23. – 31.XII., od 1.VII. do 31.VIII. jede
denně; ; c v E a  od 24.IV. do
28.IX.
; c v E a  od 24.IV. do 28.IX.
Doudleby nad Orlicí(11.58) c v E a  od 24.IV. do 28.IX.; 
c v E a  od 24.IV. do 28.IX.; 
Týniště nad Orlicí(13.51) jede v W;  Rokytnice v Orl. horách –
Doudleby nad Orlicí
Doudleby nad Orlicí(13.58) jede v E a ; c v E a  od 24.IV.
do 28.IX.; 
jede v E a ; c v E a  od 24.IV.
do 28.IX.; 
jede v W;  Doudleby nad Orlicí –
Rokytnice v Orl. horách
Doudleby nad Orlicí(15.58) c v E a  od 24.IV. do 28.IX.; 
nejede 24.XII.; c v E a  od 24.IV.
do 28.IX.; 
Doudleby nad Orlicí(17.47) jede v W; 
Doudleby nad Orlicí(18.06) jede v E a , nejede 24.XII.; c v
E a  od 24.IV. do 28.IX.; 
nejede 24., 31.XII.; c v E a  od
24.IV. do 28.IX.; 
Doudleby nad Orlicí(20.03) nejede 24., 31.XII.; c v E a  od
24.IV. do 28.IX.; 
nejede 24., 31.XII.; 

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Další informace o vlaku
c přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) /
Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden, bis zur
Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Poznámky“; pokud není uveden, je dopravcem
Kapazitätsauslastung) / carriage of registered luggage (until
vlaku společnost České dráhy, a.s. / Das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) steht
in der Spalte „Poznámky“; wenn nichts angeführt ist, geht es um EVU České dráhy, a.s. /
full capacity)
The Railway Undertaking (RU) is listed in the “Poznámky” column; if not stated, the RU
 samoobslužný způsob odbavování cestujících, platí
is České dráhy, a.s.
vyhlášené podmínky jednotlivých dopravců / Zug ohne
Omezení jízdy
Zugbegleiter, es sind gültig die bekanntgegeben Bedingungen
W pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days
des zuständigen EVUs / self-service ticketing on the train; the
(usually from Monday to Friday)
declared conditions of relevant Rus apply
 neděle a státem uznané svátky / Sonntage und Feiertage / Sundays and
holidays confirmed by the state
@-F dny v týdnu (pondělí-neděle) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of
week (Monday-Sunday)
Druh vlaku
Os Osobní vlak / Regionalzug / Local train

Provozovatel dráhy

Obchodní jména a sídla dopravců

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
spravazeleznic.cz

České dráhy, a.s., nábřeží
L. Svobody /,   Praha 

Krása letošní zimy

q Foto: Lucie Grunclová, Jaroslav Ďoubek, Ema Jánská
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