Vážení spoluobčané,
současný stav bude dlouho zapsán v myslích našich generací jako složité období,
které v našich moderních dějinách nepamatujeme. Prakticky celý svět se snaží bojovat
s doposud neznámou nákazou, jejíž název
je každý den skloňován v našich i zahraničních sdělovacích prostředcích. Velmi rychle
se obyvatelstvo ocitlo v nouzovém stavu,
kdy byl uveden do činnosti ústřední krizový
štáb vlády a velmi rychle se rozběhla opatření, jejímž cílem je zabránit nekontrolovanému šíření nemoci. Všichni jsme si museli
prakticky ze dne na den zvykat na tuto výjimečnou situaci. Není možné volně cestovat, nebylo možné navštěvovat své známé
a bylo nutné ochránit ty nezranitelnější,
naše seniory.
Vše toto se postupně dařilo zvládat i díky
pomoci mnoha všech z vás, kteří jste přispěli třeba k tomu, že se podařilo zajistit
dostatek roušek na ústa a chránit tím sebe
i ostatní. Potěšilo mě, kolik z vás se pustilo
do jejich výroby a kolik z vás zodpovědně
tato nařízení dodržovalo. Moc vám za to
děkuji!
Chtěl bych rovněž poděkovat kolegyním
a kolegům z našeho městského úřadu a organizačním složkám města, kteří se snažili
a snaží beze zbytku plnit nejrůznější nařízení naší vlády, ale především zajišťovat vše
potřebné k ochraně našeho městečka před
touto nečekanou nákazou. Výsledkem této
snahy je skutečnost, že mezi naším obyvatelstvem se virus COVID-19 do těchto dní
neobjevil.
Foto: O. Pleslová

Přeji Vám krásné jarní dny!
Petr Hudousek, starosta města

DĚKUJEME všem děvčatům, která se bez váhání pustila do šití tolik potřebných roušek pro rokytnické obyvatele již
v době, kdy jsme si na současnou situaci teprve začali zvykat. Jmenovitě bychom rádi zmínili tyto dámy:
Petra Hemrlíková Marie Fricová, Hana Rohrová, Lucie Marešová, Magda Helásková, Ilona Trojnová, Anežka
Kubíčková, Marie Karbusová, Jana Barillová - Chráněná Dílna Káča, Dáša Bartošová, Marie Hanušová,
Soňa Grunclová z Kadaně, paní Nádvorníková z Litomyšle (šije hlavně pro Domov Na Stříbrném vrchu).

ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

Zápis z rady a zastupitelstva jsou redakčně zkráceny. Kompletní text usnesení
rady a zastupitelstva města
je uveden na internetových
stránkách města www.rokytnicevoh.cz nebo k nahlédnutí na Městském úřadu v Rokytnici v O.h.

l Dodatek smlouvy o poradenské činnosti
Radě města byl předložen návrh dodatku smlouvy o provádění poradenské činnosti uzavřené s Mgr. Martinou Janovcovou.
Smlouvou je zajištěno daňové poradenství pro město.
Rada města Rokytnice v O. h. schvaluje uzavření dodatku
smlouvy.

l Žádosti o dotace z rozpočtu města - sociální oblast
Mgr. Pavel Janeček, jako radní odpovědný za sociální oblast
předložil radním žádosti o dotace z rozpočtu města. Sociální
a zdravotní komise jejich žádosti projednala.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí dotace
Informace z jednání Rady města Rokytnice v Orlických
z rozpočtu města:
horách konaného dne 02.03.2020 – Zkrácený výpis
a) ve výši 3.000 Kč Farní charitě Rychnov nad Kněžnou,
na provoz sociálních služeb - týdenní stacionář a odlehl Projektová dokumentace - Zahradní III
čovací služby, které jsou využívány občany našeho města
Ing. Jindra Novotná představila radním zpracovanou projektoa regionu,
vou dokumentaci k lokalitě Zahradní III.
b) ve výši 10.000 Kč příspěvkové organizaci Albertinum, odRada města Rokytnice v O.h. schvaluje zpracované projekborný léčebný ústav, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
tové řešení komunikací lokality Zahradní III.
na zajištění sociální služby dle zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb., § 52 - sociální služby poskytované ve zdral Odborné právní stanovisko k otázkám zastupování obce
votnických zařízeních ústavní péče.
starostou města
Paní tajemnice seznámila radní s odborným právním stanovisl Zařízení péče o dítě při 1. stupni ZŠ
kem k otázkám zastupování obce starostou při právních jedNa město se obrátila matka dvou dětí navštěvující ZŠ v Ronáních a jejich změnách vypracovaným KVB advokátní kankytnici s myšlenkou učinit průzkum mezi rodiči, zdali by byl
celáří s.r.o.
zájem o zřízení zařízení péče o dítě. Jedná se o volnočasový
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí odborné právklub, který by existoval v prostorách ZŠ (některá z volných
ní stanovisko k otázkám zastupování obce starostou při právučeben) a mohl by fungovat od poledních hodin např. od 11:30
ních jednáních a jejich změnách vypracovaným KVB advokáta zavíral kolem 18:00 - 18:30 každý pracovní den. S nejvyšší
ní kanceláří s.r.o.
pravděpodobností by potom mohl fungovat i o víkendu, např.
Rada města Rokytnice v O.h. ukládá starostovi svolat jedv sobotu dle potřeb rodičů. Jde zejména o to, abychom dokánání s administrátorem projektu RDA Rychnov nad Kněžnou
zali pomoci rodičům, kteří pracují ve směnách. Bylo by možné
a s poskytovatelem dotace v zastoupení MAS Sdružení splav.
směřovat aktivity na celé nebo část prázdnin formou příměstských táborů.
l Cena města za rok 2019
Paní tajemnice podala radě města zprávu o tom, že na udělení
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci
ceny města za rok 2019 nebyl ve stanovené lhůtě podán žádný
o možnosti podat žádost o dotaci na zřízení péče o dítě při 1.
návrh.
stupni základní školy v rámci vyhlášení 107. výzvy MPSV
Rada města Rokytnice v O.h. bere zprávu na vědomí.
Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol
v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu.
l Ukončení smlouvy o nájmu - Tomáš Holenda THSOFT
Město Rokytnice v O.h. pronajímá nebytové prostory v objektu
Informace z jednání Rady města Rokytnice v Orlických
tvrze Hanička společnosti Tomáš Holenda - THSOFT za účehorách konaného dne 16.03.2020 – Zkrácený výpis
lem umístění antén. V současné době stromy kolem Haničky
vyrostly natolik, že společnost antény z Haničky demontuje
l Přijatá opatření - nouzový stav
a navrhli smlouvu k 31.3.2020 ukončit dohodou. Na Haničce
Paní tajemnice seznámila radní s opatřeními přijatými v souzůstane pouze anténa pro připojení objektu tvrze.
vislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje ukončení smlouvy
Rada města Rokytnice v O. h. bere informaci na vědomí.
ke dni 31.03.2020.
l Návrh rozpočtu města na rok 2020, návrh střednědobél Žádost o poskytnutí dotace - Eva Kučerová
ho výhledu rozpočtu 2021 - 2023
Paní Eva Kučerová požádala o dotaci z rozpočtu města ve výši
Radě města byl předložen návrh rozpočtu města na rok 2020
4.000 Kč na tisk vlastivědného sborníku - Panorama 28/2020.
a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023.
Rada města Rokytnice v O.h. neschvaluje poskytnutí dotace
Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje zastupitelstvu

prodeje hydraulického vyprošťovacího zařízení Narimex:
1. hydraulické nůžky,
2. hydraulický rozpínák,
l Žádost o poskytnutí dotace - sociální oblast
Mgr. Pavel Janeček, jako radní odpovědný za sociální oblast 3. navíjecí bubny na hadice,
předložil radním žádost o dotaci z rozpočtu města Oblastní 4. ruční pumpa,
5. 2x hadice 15 m,
charity Červený Kostelec.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí dotace ve 6. řetězové úvazky,
7. motorová jednotka, kdy toto zařízení bude prodáno zájemci
výši 5 000 Kč.
s nejvyšší nabídkou kupní ceny. Minimální kupní cena je stanovena v částce 19.000 Kč.
l Žádost o poskytnutí sponzorského daru
Psí domov Lukavice požádal město Rokytnice v Orlických horách o poskytnutí sponzorského daru na provoz psího útulku l Zvon pro Haničku - ocelová reminiscence
a na jeho generální opravu, kterou jejich objekt po 25 letech Vedoucí organizační složky Muzeum Pevnost Hanička se obrátil na radu města v rámci přípravy potřebných podkladů pro
provozu vyžaduje.
dokončení exteriérových úprav dělostřeleckého srubu S 79 tvrRada města Rokytnice v O.h. bere žádost na vědomí.
ze Hanička se žádostí o schválení celého záměru a současně
i o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z programu
l Optimalizace vodního režimu v lesoparku
Radě města byla k projednání předložena projektová dokumen- Interreg V-A ČR-PR. Zároveň doložil i potřebné podklady.
tace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) ke stavbě Rada města Rokytnice v O.h. bere záměr na vědomí.
„Optimalizace vodního režimu v lesoparku - Rokytnice v O.h.“
l Žádost o dotaci - Královéhradecký kraj
zpracovaná firmou ENVICONS s.r.o.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí projektovou Královéhradecký kraj požádal město Rokytnice v O.h. o dotaci
ve výši 21.277 Kč, která bude užita k úhradě ztráty z provodokumentaci.
zování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti
území Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou
l Změny v autobusové dopravě
Krajský úřad Královéhradeckého kraje informoval město za období 15.12.2019 - 12.12.2020.
o provedené revizi názvosloví a zároveň požádali o souhlas se Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí dotace.
zrušením zastávek, které mají velmi nízké využití.
Rada města Rokytnice v Orlických horách souhlasí s na- l Program pro poskytování dotací na podporu sportu
vrhovanými změnami názvů zastávek a se zrušením zastávek a kultury a neziskových aktivit
Rokytnice v O.h., Nový Dvůr a Rokytnice v O.h., Neb. Rybná, Radě města byly k projednání předloženy návrhy programu pro
poskytování dotací na podporu sportu a kultury a neziskových
dolní.
aktivit. Zároveň byla rada seznámena se zápisem z jednání kol Oznámení o stavu aleje z Rokytnice v O. h. na Nový mise pro volnočasové aktivity a prevenci kriminality konaného
dne 05.03.2020. K předloženému programu pro poskytování
Dvůr
Pan *** oznámil městu prostřednictvím formuláře na webo- dotací na podporu sportu bylo předloženo vyjádření pověřenvých stránkách města, že silnice v aleji z Rokytnice na Nový kyně GDPR a finančního odboru.
Dvůr je, pokud prší, zdevastovaná. Podle jeho názoru je to díky Rada města Rokytnice v O.h. bere zápis na vědomí zápis
automobilům, které tam projíždějí a vyhýbají se loužím v mís- z jednání komise pro volnočasové aktivity a prevenci kriminatech, které dříve sloužily chodcům. Chodí tam množství lidí, lity konaného dne 05.03.2020.
i maminky s kočárky, to ale nyní nemohou pro velké množství Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje program pro poskytování dotací na podporu sportu s tím, že do programu budou
bláta.
zapracovány připomínky finančního odboru.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje program pro poskyRada města Rokytnice v O.h. bere informaci na vědomí.
Rada města Rokytnice v O.h. ukládá starostovi a místosta- tování dotací na podporu kultury a neziskových aktivit.
rostovi zjistit majetkové vztahy, skutečný stav a možnosti příInformace z jednání Rady města Rokytnice v Orlických
padné nápravy.
horách konaného dne 31.03.2020 – Zkrácený výpis
l Nabídka nepotřebného hydraulického zařízení
Město Rokytnice v O.h. je vlastníkem hydraulického vyproš- l Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
ťovacího zařízení Narimex (hydraulické nůžky, hydraulický za sítí nízkého napětí
rozpínák, navíjecí bubny na hadice, ruční pumpa, 2x hadice Radě města byl k projednání předložen návrh smlouvy o sdru15 m, řetězové úvazky, motorová jednotka). Toto zařízení bylo žených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí se
využíváno Sborem dobrovolných hasičů Rokytnice v Orlic- společností ČEZ ESCO, a.s. Smlouva se týká dodávky elekkých horách a v současné době je již nepotřebné. Nabídka již třiny pro Město Rokytnice v Orlických horách pro období 1.
byla zveřejněna 2x s požadovanou minimální cenou 28.000 Kč. 7. – 31. 12. 2020.
Na tyto nabídky nereagoval žádný zájemce. Nyní se navrhuje Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny.
snížit minimální požadovanou cenu na 19.000 Kč.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje zveřejnění nabídky
města schválit předložený návrh.

Ze Zastupitelstva města
Informace z jednání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách konaného dne 02.03.2020 – Zkrácený výpis

l Projekt veřejného osvětlení a elektroinstalací v lesoparku
Pan starosta seznámil zastupitele s průběhem realizace akce revitalizace lesoparku. Zastupitelům byly předloženy dokumenty týkající veřejného osvětlení v lesoparku, a to výkaz výměr
veřejného osvětlení, podnět k posouzení systémové podjatosti
městského úřadu Rokytnice v O.h., kdy stavební úřad místním
šetřením zjistil, že s výstavbou veřejného osvětlení bylo započato před vydáním pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.
V době místního šetření bylo na žádost města vedeno územní řízení, které bylo vzhledem ke zjištěným skutečnostem zastaveno.
Dále byli zastupitelé seznámeni s průběhem projednávání této
záležitosti radou města.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere informace na vědomí a ukládá pracovní skupině ve složení: starosta, předsedové
FV a KV (Michal Štefek, Jaroslav Unger), Bc. Petr Buchal, pan
Adam Levý, sestavit soupis skutečně objednaných prací a soupis
prací, které byly provedeny bez souhlasu rady města v rámci výstavby veřejného osvětlení v lesoparku.
l Vícenáklady v projektu Revitalizace lesoparku v Rokytnici
v O.h.
Zastupitelům města byl předložen dokument - Náklady na dokončení infrastruktury v lesoparku v roce 2020. Pan starosta vysvětlil
jednotlivé okolnosti, za kterých došlo ke změnám oproti původní
projektové dokumentaci.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. ukládá pracovní skupině
posoudit vícepráce na cestním
systému a mobiliáři v lesoparku.

Sídliště, Rekonstrukce stávajících komunikací a výstavba nových
parkovacích stání“.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. dokumentaci schvaluje.
l Žádost o pojmenování ulice
Rada města doporučila zastupitelstvu na základě žádosti Pana***
pojmenovat prostor, kde se nacházejí domy č. p. 105,150, 140,
104, 152, 110, 108 a 109 na ulici U Rokytenky.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. pojmenování schvaluje
l Dlouhodobý investiční úvěr od České spořitelny, a.s.
Zastupitelstvu města byla k projednání předložena Indikativní nabídka České spořitelny, a.s. na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na investiční akce realizované z rozpočtu města Rokytnice v Orlických horách v letech 2020-2021.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje přijetí investičního dlouhodobého úvěru od ČS, a.s. ve výši 6 mil. Kč.
l Lesopark
Pan Michal Štefek, jako zástupce pracovní skupiny, které uložilo
zastupitelstvo města sestavení soupisu skutečně objednaných prací a soupisu prací, které byly provedeny bez souhlasu rady města
v rámci výstavby veřejného osvětlení v lesoparku, a které bylo zároveň uloženo posoudit vícepráce na cestním systému a mobiliáři
v lesoparku, předložil zastupitelstvu jejich zjištění. Ke zjištěním se
vyjádřil pan starosta.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. pověřuje pracovní skupinu ve složení předseda KV Jaroslav Unger a předseda FV Michal Štefek, Bc. Petr Buchal, Adam Levý a Ing. Luboš Michalec,
aby záležitost revitalizace lesoparku projednala se zhotovitelem,
projektantem a rozpočtářem v termínu do 30.04.2020.

Informace z jednání
Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách
konaného dne 16.03.2020
– Zkrácený výpis
l Návrh rozpočtu města
na rok 2020
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje rozpočet města na rok 2020 jako
schodkový, v paragrafovém
znění, v rozsahu předloženého
návrhu v souhrnné výši příjmů 43.635.317 Kč a výdajů
49.456.640,80 Kč.
Schodek
je krytý financováním ve výši
5.821.323,80 Kč.
l Rekonstrukce komunikací
a nová parkovací stání - Dolní
Sídliště
Zastupitelstvu města byla předložena k projednání projektová
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení na stavbu „Rokytnice v O.h. - Dolní

q Příroda si naštěstí žije dál po svém. Nouzový stav se týká jen lidí. A tak se k nám vrátil i náš rokytnický čáp,
aby otevřel jaro a přinesl kousek té jistoty, že bude líp.
Foto: O. Pleslová

Omluva čtenářům
Dovolte, naši věrní čtenáři,
abych se Vám jménem redakce Horského kurýra omluvila
za to, že jste nedostali dubnové
vydání. Důvodů, proč jsme jej
nevydali, bylo hned několik.
V polovině března, kdy by měli
redaktoři a dopisovatelé nejvíc
napilno s psaním a sháněním
příspěvků, nám vláda vyhlásila
nouzový stav. V takovém čase
jdou jen těžko dělat rozhovory,
reportáže, redakční rady apod.
Nad kulturními a sportovními
akcemi, které v kurýru bývají
zmiňovány, také visel otazník.
Vlastní komunikace s tiskárnou, předávání stránek na opravy, distribuce hotových zpravo-

První občánek roku 2020

dajů ať už námi či poštou – to
Prvním miminkem z Rokytnice v O.h. narozeným v roce 2020
vše znamenalo rizikové setká- je Max Kunc. K narození Maxíka poblahopřál rodičům starosta
vání lidí, kterému jsme chtěli Rokytnice Petr Hudousek.
zabránit. V třicetileté historii se
tak stalo poprvé, že zpravodaj
nevyšel.
Doufám, že nám tuto „výluku“ ve vydávání Kurýra prominete a zůstanete nám nadále
věrni. Předplatitelé nebudou
o jedno vydání ochuzeni. Platba na další rok se automaticky o měsíc posouvá tak, aby
předplatitelé obdrželi do své
schránky všech 11 vydání.
S přáním pevného zdraví
Zuzana Soběslavová
Šéfredaktorka
Horského kurýra

Děkujeme……
Všem, kteří neváhali a pustili se do výroby roušek, jež byly
zvláště na počátku nouzového stavu nedostatkovým zbožím. Prokázali jste svou lidskost, zájem o druhé a o bytí celé naší společnosti v nelehké době. Rádi bychom Vám jménem redakce i jménem všech pracovníků a představitelů města Rokytnice srdečně
poděkovali.
Všem, kdož stáli a stojí v první linii této neblahé situace,
od zdravotníků, hasičů, řidičů, pečovatelek,…. až po děvčata
a chlapy za pulty obchodů.
Obchodu v čp. 4, který poskytl nákupy pro důchodce v hodnotě
15.000,- Kč. Ač cizinci, ukázali solidaritu s naší zemí a alespoň
trochu pomohli lidem ve městě, kde pracují.
Všem, kteří pochopili, že Horský kurýr nevyšel v měsíci dubnu.
Stalo se tak poprvé v jeho třicetileté historii a věřte, že jsme s paní
šéfredaktorkou z toho byly smutné asi nejvíce ze všech. Avšak
život nám přináší důležitější věci, jako je zdraví, ohleduplnost
a péče o své blízké, ať už jsou to děti nebo naši rodiče a prarodiče.
Všem, kteří neztrácejí naději, že vše dobře dopadne a trpělivě
snášejí a zvládají situaci, která je pro nás, obyvatele České republiky, zcela nová, těžká a která nám možná přerovná životní hodnoty
a priority.
Hodně zdraví Vám i Vašim rodinám přeje Vlaďka Jiroutová,
Městské informační a kulturní středisko v Rokytnici
Chtěli bychom moc poděkovat za výrobu a dodání roušek
do prodejny Coopu zvané „nákupáč“. Jmenovitě děkujeme
ženám – Haně Rohrové, Lucii Marešové, Magdě Heláskové
a Iloně Trojnové.
Moc mile nás překvapilo a potěšilo poděkování některých
zákazníků, že tu pro ně jsme.
Kolektiv prodejny

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

Pro děti a mládež:

Děsivé dějiny – Úžasní Řekové
Co má vědět správný Čech? – Vaněček, M.
Zimní prázdniny – Wandel, A. – dívčí román
Šikovný traktor – leporelo pro nejmenší

Beletrie pro dospělé:

Mstitel z Jenštejna – Vondruška, V.
Téměř jasný případ – Cimický, J.
Každý něco skrývá – Clarková, M. H.
Dědictví Nibelungů 3 – Hohlbein, W.
Kráska a špion – Callen, G. – román pro ženy
Cvrček mého krbu – Šlejhar, J.
Děti, které přežily Mengeleho – zpověď dvojčat
- Mozesová, E.

Naučná literatura:
Havajské ostrovy – Leoš Šimánek
Cesty za oponu času 4 – Šifra Karla IV. - Motl, S.
Milada Horáková – justiční vražda – Ivanov, M.
Reflexologie – masáže chodidel

Nové stroje
pro technické služby

Odložená pozvánka

Centrum slezského norika, spolek ke Dni matek (10. květen)
zval všechny ženy bez rozdílu věku a zásluh na přednášku výživové specialistky s doprovodnou kavárnou v Sále U Rykrů v Pěčíně.
Město Rokytnice pořídilo pracovníkům technických služeb
Ke kávě se měly podávat výborné zákusky a dorty od místních
nový traktor značky SAME Explorer 110 s předním nakladačem,
šikovných cukrářek a káva na několik způsobů. Koronavirová kakterý nahradil již zastaralý a opotřebovaný Zetor. Stroj bude vyuranténa změnila plány a přednáška PharmDr. Margit Slimákové
žíván pro potřeby města, hlavně pro zimní údržbu.
je přesunuta na podzimní zářijový termín. Kavárna také. Ke kávě
zveme i partnery žen z Orlických hor.
Z toho samého důvodu omezení se letos nebudou sázet společně
spolkové brambory tzv. stolní lahůdkové kvality pomocí koňské
přirozené energie. I tak děkujeme za morální podporu příznivcům
koně, který vrací vodu do krajiny, který krajinu uzdravuje.
Centrum slezského norika, spolek

! Pozor !
Změna termínu
přednášky !
Dále byl díky dotaci zakoupen elektromobil zn. ALKE ATX
340. Jak takové auto vypadá a jaké bude mít využití, nám řekl
vedoucí technických služeb pan Roman Hirka:
„Jedná se o malý nákladní elektromobil se sklopnou korbou,
který uveze až 1,5 tuny materiálu a má i tažné zařízení. Kabina
je pro dvě osoby. Elektromobil bude využíván pro údržbu města,
lesoparku, převoz drobnějšího materiálu, svoz odpadu atd. Zde šlo
hlavně o snížení škodlivin po městě, kdy se na všechen převoz využíval traktor.“
ZS
Foto: M. Saligr

Pobočka OPTIKY JIŘÍHO MENCÁKA
v Rokytnici v O.h. bude od 13. května
v provozu v kanceláři Informačního centra
v Domě služeb na náměstí. Otevřeno bude
každou středu od 13 do 15 hodin.

Přednáška výživové specialistky Margit Slimákové
„Jak žít s viry a zdravá výživa v pohodě“ plánovaná na
8. května 2020 v Pěčíně je kvůli omezením z koronavirové nákazy přesunuta na 26. září 2020 v sále u Rykrů od 18. hodiny.
Přednáška na aktuální téma, které se týká nás všech, o tom,
jak si chránit zdraví posilováním imunity vlivem stravy, jak
udržet zdravou rodinu v krizové situaci.
Anketní otázka: Kdo je paní Slimáková?
Anonymní odpovědi mužů a žen:
ONA: „Paní Margit Slimákovou neznám.“
ON: „Paní Slimáková je specialistka na zdravotní prevenci
a výživu.“
ONA: „Paní Slimákovou bych neznala, kdybys mi o ní sama
při poslední návštěvě neřekla ☺. Neupínám se k žádným změnám životního stylu a stravování. Snažím se maximálně využívat možností mojí zahrádky a chlívků. Na co nestačím, koupím
v krámě.“
ON: „Specialistka na výživu a zdravotní prevenci, host Čestmíra Strakatého v podcastu Prostor X.“
ON: „Manželka pana Slimáka a výživová specialistka ☺.“
ONA: „Dietoložka.“
ONA: „Ta paní nám způsobila ve školním stravování pěkné
potíže.“
ON: „Manžel paní je, myslím, šéf fabriky na výrobu převodovek pro škodovky?“
Fakta: PharmDr. Margit Slimáková, česká dietoložka, bloggerka a propagátorka zdravotní prevence. Autorka bestselleru
„Velmi osobní kniha o zdraví“ a výživového doporučení Zdravý talíř. Zakladatelka 1. českého think tanku Globopol věnujícího se tématům zdravotní prevence a výživy. Vystudovala farmacii, dietologii v USA a četné certifikované kurzy. Pravidelně
publikuje a přednáší, propaguje zdravou výživu pro školy a nemocnice. Ve své praxi využívá osvědčené poznatky ze všech
oblastí medicíny. Je matkou tří dětí.
Za pořadatele: DŽI

Kulturní akce v Rokytnici ???
Na těchto místech bych nejraději popisovala, kdy se jaká akce
v Rokytnici nebo v okolí bude konat a potěšila tím naše věrné i náhodné
návštěvníky, kteří mají naše akce v lásce nebo se po jejich návštěvě rádi
do našeho městečka vracejí. Bohužel člověk míní…. Takže namísto tradičního kalendáře radovánek Vám přináším zprávy o tom, co uskutečníme, neuskutečníme nebo případně přeložíme na jiný termín.
V březnu měl být dětský karneval. Myslím si, že až bude zdejší škola opět přístupná pro žáky i veřejnost, asi bychom po dohodě s kolegy
ze školní družiny a jídelny podobnou akci mohli uskutečnit na podzim.
Máme vše připravené, nakoupené, tak jen najít termín, kdy už nás nebude
nic omezovat.
Muzeum Sýpka plánovalo na březen další Muzejní kavárnu, která
měla vloni u návštěvníků veliký úspěch. Letos měla být dokonce „s chutí
čokolády“. Ani o tuto akci byste neměli přijít. Pan ředitel Tomáš Zelenka
by ji rád uspořádal v podzimních měsících. Stejně tak další aktivity, které
by muzeum chtělo uskutečnit.
V dubnu měla proběhnout velmi zajímavá beseda s Bc. Danou Šimkovou „Příběh Titaniku“. Tu jsme zatím přeložili na jiný termín, a to 17.9,
takže o tuto besedu nepřijdete, byť to nebude v měsíci, kdy šel Titanik
ke dnu oceánu.
30. května jsme všichni netrpělivě očekávali krásnou akci nazvanou
„Muzika pod širým nebem aneb vzpomeňme si na dobré lidi“ pořádanou Jiřím Bílkem a jeho přáteli. Na dobré lidi si určitě i v těchto dnech
vzpomeneme, leč bohužel, akce bude přesunuta z pochopitelných důvodů
až na příští rok. Věřím ale, že bude parádní.
6. června měl proběhnout již jedenáctý ročník oblíbeného Orlického
sekáče v Nebeské Rybné. Lidová veselice se soutěžemi v ručním kosení
louky, dobové oděvy, muzika, krásné prostředí,… I o toto bohužel přijdeme. Jak řekl šéf Sekáče Pepík Jehlička, přesunují soutěž na rok 2021.
Na 13. června chystal Sportovní klub Wiyrhanea Jezdecký den se závody pro mládež, s ukázkami jezdeckého umění, soutěžemi pro diváky,
občerstvením, to vše v prostředí, kde probíhá výcvik koní. Ani tato akce
nebude, je však možné, že bude přesunuta na pozdější termín.
Určitě všichni očekávají informaci k uskutečnění Anenské pouti. Zde,

v době kdy tvoříme květnového Kurýra, stále vůbec nevíme, co nám
vládní nařízení ještě přinesou. Tedy vězte: chystáme letní kino a chystáme i pouť se vším, co k ní patří. Tady ale musím skončit, protože nikdo
nevíme, ač vedeme dlouhé diskuze po telefonech a mailech se zúčastněnými stranami, co nám přinese měsíc červenec. Může se tedy stát, že
pouť nebude vůbec nebo proběhne v omezeném scénáři anebo, nejlépe
pro všechny, proběhne tradičně. Optimisté věří a doufají. Realita dnešních dnů nám však moc optimismu nepřidává.
Nedílnou součástí Anenské pouti byly po děvět let i Horalské hry
pořádané Clanem Orlických horalů. V těchto dnech se mi dostalo oficiální zprávy od náčelníka Clanu Ládi Hemrlíka, že jubilejní desátý ročník
her se odkládá na rok 2021. Upřímně tomu rozumím, neboť „desítka“
se musí patřičně oslavit a letos by to prostě nešlo bez opatření a naplno.
Určitě si to všichni užijeme o to více příští rok.
Na konci prázdnin potěší vždy vyznavače jízdy na kole závod Orlický bloudil. Pořadatelé závod připravují a doufají v jeho uskutečnění 28.
a 29. srpna.
V září již snad bez potíží proběhnou akce, které sem buď přesuneme
nebo jsou tradičně naplánované. Určitě se moc těšte na Svatováclavský
koncert, který by měl být 28.9. a přijet by měla profesionální vokální
pánská skupina HLASOPLET. Úžasný zážitek! (tip: na Youtube mají
mnoho písniček a stojí to za poslech).
Pořadatelka Setkání harmonikářů Lucie Grunclová nad touto akcí
také zatím neláme hůl a bude očekávat další rozhodnutí vlády.
Dále by měla být v sobotu 26.9. koňácká Hubertova jízda, i s menšími
jezdeckými závody pro děti. Proto posunuje SK Wiyrhanea termín Hubertovky z října na září, aby bylo více světla a třeba i sluníčka.
Následovat snad bude tradiční Rokytnické kuchtění ve školní jídelně,
případně další akce.
V prosinci, kdy by měla proběhnout Velká mikulášská, vánoční jarmarky, školní besídky, adventní koncerty a další akce, snad již bude vše tak,
jak je naplánováno. Věřme tomu.
Pevné zdraví a víru v lepší časy Vám přeje Vlaďka Jiroutová,
vedoucí Městského informačního a kulturního střediska

Pohled do historie

Dnešní sklad na koncové koleji železničního nádraží v Rokytnici
byl vystavěn v 60. letech minulého století jako sklad obilí a sklad
chemických hnojiv. Počátkem 90. let byla budova přestavěna
na mezisklad Správy státních hmotných rezerv. Dnes leží v areálu
autobusového nádraží a slouží jako skladovací prostor pro potřeby
města.
Fotografii poskytl redakci pan Jaroslav Ďoubek,
text Petr Hudousek.

Městské informační a kulturní středisko
v Rokytnici v Orlických horách obnovuje provoz.

Otevírací doba se bude postupně upravovat podle nařízení a požadavků. V květnu bude pro veřejnost otevřeno:
Pondělí: 9-12 h.
Čtvrtek: 9-12 h.
Úterý: 9-12 h.
Pátek:
Středa: 9-15 h.
Všechny změny budou na našich webových stránkách: info.
rokytnicevoh.cz

MŠ Rokytnice

Rouškobraní na Kopečku

Mateřská škola
v Rokytnici
v Orlických horách
má nové webové
stránky:
www.msrokytnicevoh.cz
Naleznete tam spousta informací, například o znovuotevření
školky, o zápisu, o plánovaných akcích. Doplněná je rubrika fotografií a školních dokumentů. Na stránkách jsou rovněž audiozáznamy pohádek, které paní ředitelka Gallová namluvila dětem
v době „koronavirových“ prázdnin.
ZS
ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
POZOR – možné změny dle aktuální situace !!
Sledujte www MŠ.
po dohodě se zřizovatelem bude od pondělí 11.5.2020
otevřena MŠ Rokytnice v Orlických horách.
Prosíme rodiče, aby respektovali tato opatření:
l Vstup do budovy MŠ nebude možný (zvoňte, telefonujte).
l Předávání dětí bude probíhat mezi dveřmi. Dítě převezme
i předá pracovnice školy u vstupních dveří.
l Prosíme rodiče dodržovat 2 m rozestupy.
l Děti musí být naprosto zdravé bez rýmy, kašle – dítěti i rodiči
budeme při přijímání přeměřovat teplotu.
l Děti musí mít každý den z domova do MŠ alespoň 3 roušky
(jednu na sobě + 2 v sáčku). Do přihrádky dejte dítěti sáček
na použité roušky.

Pandemie koronaviru zasáhla do všech oblastí života a činnosti lidí ve velké části světa
a nevyhnula se ani nám na relativně klidném venkově. Byly
zavřeny školy, některé firmy
a velká část obchodů.
Situace se dotkla i chráněných dílen Kopeček. Ihned
po vyhlášení stavu nouze se
hlavním programem stalo šití
ochranných roušek. Za první
dva týdny jich bylo vyrobeno 1400. Na této činnosti se
podílejí téměř všechny ženy
včetně paní vedoucí Romany
Bukáčkové. Nastaly přísné
hygienické podmínky, látkové
ručníky byly nahrazeny jednorázovými, několikrát denně
jsou dezinfikovány kliky dveří
a oken, vypínače a další předměty a plochy, kterých se lidé
dotýkají. Každý zaměstnanec
obdržel dvě roušky, další bylo
možno si za mírný obnos přikoupit. Je zavřený obchůdek
a přístup do domu mají pouze
zaměstnanci a lidé, kteří s provozem mají co do činění.
O pravidlech provozu a hygieně byli všichni poučeni
a také to dodržují. V současné

Děkujeme za pochopení, těšíme se na děti a všem přejeme hlavně
zdraví.
Vzhledem k situaci musí rodič před nástupem do MŠ dítě
závazně nahlásit ke stravování u vedoucí ŠJ na čísle
737 770 053.

q Také neživí
obyvatelé
prostor u Mateřské školy
v Rokytnici
dodrželi nařízení vlády
o nošení roušek J
Brzy
se
do
školní
zahrady vrátí opět děti
a
dřevěné
postavičky
nebudou již
tak opuštěné.

q Jan Nepomucký u chalupy
našeho redaktora Petra Zámečníka v Bartošovicích dostal alespoň šálu.
Foto: P. Zámečník

době začala výroba ochranných
oděvů z netkané textilie, některé naše kolegyně se vrátily
do svých dílen.
Koronaviru a špatné náladě
se snažíme bránit svým způsobem. V košíkářské dílně jsme
zavedli „Bláznivé středy“ pro
obveselení a povzbuzení nás
i ostatních. Vždy ve středu přijdeme v originálním kostýmu
a s rekvizitami, co kdo sežene
nebo si vyrobí.
Účastní se i někteří z jiných
dílen. Koná se samozřejmě
za dodržování hygienických,
bezpečnostních a pracovních
předpisů.
Takže je možno vidět lidi
v košilích s kravatou či motýlkem, motorkářku, kašpárka,
klauny, dědka s fajfkou a sukovicí a jiné postavy.
Výrazný byl „pyžamový
den“, kdy jsme přišli v legračních nočních úborech a zde se
projevuje velká kreativita a nápaditost.
Tyto akce dodávají i nezúčastněným dobrou náladu
a humor. Ve středu 25. března
jsme si sborově zazpívali píseň
„Není nutno...“, kterou v tutéž
dobu na iniciativu pana Zdeňka
Svěráka zpíval snad celý národ jako poděkování těm, kteří
v boji s pandemií koronaviru
bojují tzv. v první linii.
Tento boj zdaleka nekončí, nenechme se však zastrašit
událostmi, snažme se být negativní (co se týče Covid 19), ale
ne negativističtí.
Petr Zámečník

HOUBY JÍST ČI NEJÍST? 9. DÍL

První...

V mnohých skandinávských městech vyrůstají v parcích nádherné hřiby, ale nikdo je nesbírá. V Norsku za polárním kruhem
vyrůstají v zakrslých březových porostech přepychové ... (tajenka jednosměrné křížovky). Jsou zde spíše okrasou. Je to tím,
že tyto národy nemají tradici sbírání hub k jídlu a často se bojí
všech divoce rostoucích hub.

Už to tak v životě bývá, že přijdou věci, které jsou první. Může
to být první láska, první sklenka alkoholu nebo první cigareta. Teď
k nám, stejně jako mnoha lidem na celé planetě, vtrhla první rouška a začalo něco, co jsme dosud vídali jen ve filmech.
Opatření proti šíření nového koronaviru způsobujícím nemoc
Covid 19 ochromila život všude a samozřejmě i v Rokytnici.
Hlavní „ozdobou“ plakátovacích ploch se staly nápisy „zrušeno“.
Pořadatelé kulturních akcí se museli pustit do jejich zrušení a odvolávání.
Krutě celá situace ovlivnila modelářský kroužek, který vede Jiří
Špinar. Modeláři měli naplánovanou návštěvu Polska, byl by to
obrovský úspěch pro kluky samotné, ale i skvělá prezentace našeho města. Bohužel odjezd již nebyl možný.

Návod k řešení:
Každý řádek je nutno oběhnout dvakrát. Poslední písmeno
výrazu je počátečním písmenem výrazu následujícího.

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA
A: Lékař provádějící pitvu, německy rada. – Část Prahy, rusky
kdo, pracovat s pluhem.
B: Rovně, plod ořešáku, bulh. lid. tanec. – Část Javornice, část
oceánu, ozvěna, šp. zlato.
C: Dozorce z řad vězňů, připravit koně k jízdě, větné spojení.
– Citoslovce padající kapky, mysl. zařízení k lovu, řím. 550,
býv. polský fotbalista.
D: Kanál, Amisův druh, silný provaz. – Číslovka, označení našich letadel, příslovce směru, ital. velkoměsto.
E: Hrát fotbal, plochá střecha určená k pobytu, přibližně. – Úder
krumpáčem, býv. hokej. reprezentant, dvakrát snížený tón.
F: Náš herec (Jiří), evr. knížectví, středová přímka. – SPZ Kladna, citron (zast.), chem. zn. sodíku, slov. jestliže, potřeba
sekáče.
G: Tvůrce odborného názvosloví (Jan Svatopluk), sopečná
vyvřelina, chem. zn. hliníku, obyvatel Lašska. – Lis (hov.),
Slovan (zast.), obyvatel Vsetínska.
H: Dobytčí nápoj, býv. ostravský fotbalista, mongol. pastevec.
– Kaiserovy iniciály, pracovník v kalírně, zkratka Červeného kříže, pohř. hostina, egypt. bůh Slunce, SPZ Prahy.
I: Blbec, mastná kapalina, zákl. číslovka. – Potom, vysokoškolské ubytovny, ráj.
Pomůcky: Lato, Patera, prosektor
Stanislav Lank
Znění tajenky na str. 15

To nejhorší samozřejmě nastalo pro lidi, kteří už před tím
pracovali v náročných profesích, a teď se jim vše ještě ztížilo. Ať už
to jsou zdravotníci na všech pozicích včetně Domova na Stříbrném
vrchu, zaměstnankyně zdejší pobočky České pošty, prodavačky
a prodavači, ale i spousta dalších odvedli a vlastně ještě odvádějí
skvělou práci. O některých věcech se říká, že jsou první a poslední.
Bude to i případ zkušenosti s nošením roušek? Snad ano.
Pak už budeme jen vzpomínat na dobu, kdy jsme některé lidi
obtížně poznávali kvůli zakryté části obličeje, kdy jsme v obchodě
platili prodavačce stojící v igelitovém boxu, připomínajícím fóliovník, a kdy jsme chodili okolo uzavřené hospůdky a litovali, že
si oblíbené točené pivečko dát nemůžeme.
JKO

PRODEJ POZEMKŮ
Obec Pěčín nabízí k prodeji pozemky
o výměře 1 000 m2, určené k výstavbě
rodinných domků v lokalitě za školou,
číslo parcely 4658/3 a 4658/2 v k.ú.
Pěčín u Rychnova nad Kněžnou.
Cena minimálně 530 Kč s DPH za 1m2.
Pozemky budou zasíťované
– voda, kanalizace, el. energie NN,
veř. osvětlení.
Nabídky zasílejte na adresu:
Obec Pěčín, Pěčín čp. 207, 517 57

Rekonstrukce silnice
V březnu se začalo s rekonstrukcí silnice na trase Říčky
v O.h. (křižovatka u bývalé
chaty Perla) – Horní Rokytnice
(Severák). Děje se tak v rámci
projektu „Zlepšení dopravní
dostupnosti Orlických hor“.
Rekonstrukci komunikace, příslušenství i obnovu propustí
provádí firma EUROVIA CS,
a.s. Kvůli rekonstrukci je naplánovaná úplná uzavírka silnice
až do 23. srpna tohoto roku.
ZS

„NoviNky z Naší obce do vašeho mobilu“

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace v obRaze.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z app store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo app store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „v obRaze“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:

www.aplikacevobraze.cz

ZÁPIS DO
ZŠ ROKYTNICE V O.H.

q Rekonstrukce silnice si vyžádala vykácení stromořadí přes
Severák.

V průběhu dubna proběhl zápis do 1. ročníku pro školní
rok 2020/21. Letos byl z důvodu mimořádných událostí velmi neobvyklý. Proběhl pouze administrativně bez přímé účasti
dětí. Zákonní zástupci zaregistrovali k zápisu 29 dětí. Pro čtyři
z nich žádají jejich rodiče odklad školní docházky. Tři zápisy
zatím nejsou dokončeny, z důvodu nedoložení potřebné dokumentace. Tyto problémy nastaly především z důvodu přerušení činnosti pedagogicko-psychologických poraden. V novém
školním roce nastoupí do prvního ročníku naší školy pravděpodobně 25 žáků.			
Zdeněk Dušek, ředitel

Nabídka práce!

q Současně s rekonstrukcí silnice do Říček se opravuje most
u dolního parkoviště v Říčkách.

Od 1. července 2020 potřebujeme do týmu
přijmout na dohodu o provedení práce dvě
šikovné pomocné síly pro praní a úklid
Penzionu Severka v Rokytnici
v Orlických horách 385.
   Jedná se většinou o sobotní práci v čase
mezi 10. a 14. hodinou. Vhodné i pro
studentky nebo ženy na MD.
   Nabízíme dobré platové ohodnocení.
Více informací podá Martin Kalivoda
na tel: 605 213 901 nebo email:
penzionseverka@email.cz.

ZNAKY A ERBY MĚST A ŠLECHTICKÝCH RODŮ - 56. DÍL
Měst, která mají ve svém znaku nějakou hradbu a věž, popřípadě i bránu, která je zavřená, nebo i otevřená, je hodně. Tento znak má ale město Královéhradeckého kraje, jenž nese jméno ... (PRVNÍ TAJENKA). Původní obec se připomíná již v polovině 14. století. V 19. století v době průmyslového
rozvoje textilního a kamenického průmyslu bylo střediskem silného dělnického hnutí. Roku 1906 zde
vyšlo prvé číslo časopisu ... (DRUHÁ TAJENKA). Nachází se zde galerie plastik v uměleckoprůmyslové škole sochařsko-kamenické. Část soch je umístěna ve městě, ve ... (TŘETÍ TAJENKA) a na vrchu Gotthard. Město má také Žižkův pomník z roku 1873, postavený na paměť Žižkova vítězství
20.4.1423 nad ... (ČTVRTÁ TAJENKA) z Miletína a Čeňkem z Vartemberka.

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA

TRAFIKA
PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:
q
q
q
q

desinfekce
desinfekční gely
jednorázové rukavice
Savo

q krmení pro zvířata
(psy, kočky, andulky…)
q výměna
bombiček
Soda stream
q vše pro grilování: grilovací tácky, alobal,
dřevěné uhlí, ubrousky

Nová KVĚTINKA
v Rokytnici
Květiny, sadbu, letničky,
bylinky a dárkové zboží můžete nově zakoupit v Rokytnici na náměstí v obchůdku
KVĚTINY AMETYST.

VODOROVNĚ: A. Ležet (dětsky), indiánská trofej. – B. Oslavná řeč, zuřivec. – C. Nářečně
„prve“, PRVNÍ DÍL TŘETÍ TAJENKY, pohodný. – D. Říční delfín, iniciály fotbalisty Panenky, prodejce pohonných hmot, iniciály prezidenta Zápotockého, český herec. E. Nádrž na vodu,
svízelná situace, plod dubu. – F. Svislá jeskyně, zárodek, ptačího pera, cizí předpona ve smyslu
před, anglicky „čas“. – G. Příslovce místa, srdečnice, část stodoly, smůla. – H. Rada národní bezpečnosti (zkr.), obloha, Myslivecká organizace (zkr.), horní končetiny, řeka v Burkině Faso. – I.
Vpád, velmi pomalá zvířata, tropické šílenství. – J. PRVNÍ TAJENKA, severský svobodný statek,
kusy dřeva. – K. Deska, slovensky „předat“, podnik v Benešově nad Ploučnicí. – L. SPZ Praha –
město, červ vlasovec, Chem. značka teluru, princip čínské filozofie, čin (básnicky). – M. Severské
mužské jméno, slovensky „důl“, slovenská řeka.
SVISLE: 1. Být na pikole, Rada vzájemné hospodářské pomoci (zkr.). – 2. Obyvatel Trnavy,
železniční vůz. – 3. ČTVRTÁ TAJENKA. – 4. Chemický prvek, oroč, kočka (hovorově). – 5.
Šachová figura, Fotbalový klub v Nicósii, anglicky „hříbě“. – 6. Čekatel, Bývalý ruský a lotyšský
hokejový brankář, epická báseň. – 7. Nájezdník, zaúpění, orientální kůň. – 8. Lihovina z rýže, palačinka. – 9. Rukavičkářská useň, DRUHÁ TAJENKA. – 10. Druh pryskyřice, římský krutovládce, údaje. – 11. Turecký četník, rusky „práce“, egyptský bůh slunce. – 12. Vonné koření, sekáči,
odvětví. – 13. Trestný čin, SPZ Tábora, Rachmaninova opera. – 14. Doplněk k vědeckému dílu.
– 15. Indiánská dýmka, Judův syn. – 16. DRUHÝ DÍL TŘETÍ TAJENKY, avivážní přípravek.
NÁPOVĚDA: F – ANTE, H – OTI, K – BENAR, L – TAO, 4 – NAN, 5 – APOEL, COLT, 11 –
TRUD, 15 – ONAN.
Vladimír Čihák, Znění tajenek na str. 15

OBEC PĚČÍN
DĚKUJE..

Starosta obce Pěčín pan
Miroslav Petr by rád touto
cestou poděkoval občankám
obce, MAS SPLAV, MěÚ
Rychnov nad Kněžnou,
spol. AUKO, Obci Říčky
a všem ostatním, kteří pro
občany obce Pěčín zajišťovali šití roušek a dezinfekční prostředky.

Z ROKYTNICKÉ HASIČÁRNY
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

ZHODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU A SEZÓNY

Hasičský rok 2020 jsme především zahájili ukončením
a zhodnocením roku minulého, a to Výroční valnou hromadou.
Nejprve se v pátek 24. ledna 2020 uskutečnila po několikaleté odmlce klasická Výroční valná hromada pro mladé hasiče
za ukončenou sezónu 2018-19. Posledních několik let se v období těsně před/po třídence uskutečnilo pouze vyhlášení soutěže „Rokytnický Florián“ a to bylo vše. V zasedací místnosti
hasičské zbrojnice byla prezentována a připomenuta činnost
v již zmíněné sezóně a hasič z výjezdové jednotky přednesl
zprávu o výjezdech za rok 2019. Prezentace byly samozřejmě
doplněny o zajímavé fotografie a videa. Nejvíce se však mladí
hasiči těšili na vyhodnocení již 9. ročníku celoroční soutěže
„Rokytnický Florián“. V ní jsou dětem sčítány body za docházku, umístění na závodech, účasti na brigádách, výletech
apod. Následně je sestaveno pořadí nejlepších v jednotlivých
kategoriích. V kategorii Dorost si pro zlatou medaili přišla Libuše Čtvrtlíková, v kat. Starší to byla Klára Hanušová, v kat.
Přípravka Bára Kuchtová a v kategorii Mladší Nikola Hanušová. Každý za své umístění obdržel jako výhru mj. sborovou
bundu, kterou budou nyní naši mladí hasiči vybaveni, aby byli
i v případě deštivého počasí na závodech jednotní a hlavě vidět. Mezi hosty se objevili další rokytničtí hasiči, rodiče našich
mladých hasičů a za město Rokytnice ředitelka MŠ Vlasta Gallová. Po vyhlášení výsledků čekala na všechny večeře v podobě řízku s bramborem a k tomu točená kofola.

který nás podrobně informoval o 40 zásazích, mezi kterými
byly především dopravní nehody a technické zásahy a pouze
3 požáry, dále o proškolení jednotky a prodeji techniky. Pokladní Milada Vávrová přítomné informovala o finančním
bilancování sboru, který je ke konci roku v kladných číslech
a seznámila nás s výdělky na pořádaných akcích a některými
částkami z nákupu materiálu, PHM apod. Vedoucí mládeže
Bc. Jakub Zimmer přednesl činnost za rok 2019, která obsahovala celkem 216 akcí během 137 dní, což je více jak třetina
roku. Na závody a tréninky mimo Rokytnici bylo naježděno
celkem 11.286 km. Marika Tkáčová přednesla revizní zprávu.
Důležitým bodem byla volba výboru sboru, protože skončilo
pětileté volební období. Tajnou volbou byl zvolen do čela SDH
jako starosta Mirko Trnčák a jeho náměstek Petr Fric. Ve veřejné volbě byl velitelem SDH zvolen Petr Fric, strojníkem Martin Brindza, hospodářem a jednatelem Milada Vávrová, referentem mládeže a kronikářem Bc. Jakub Zimmer, preventistou
Helena Dytrtová a členem výboru Bc. Petr Buchal.
Za zmínku stojí, že výroční valná hromada téměř vždy vychází na výročí založení sboru. V roce 2020 je to už 147 let
od založení.
V pátek 7. února 2020 jsme v rokytnické hasičské zbrojnici hostili kolegy z SDH Pěčín, Bartošovice a Orlické Záhoří,
jelikož se konala Výroční valná hromada Okrsku č.13 opět
za uplynulý rok 2019. Zástupci jednotlivých SDH přednesli
svoji zprávu o činnosti a počtu zásahů, dále byla přednesena
zpráva pokladní, revizní a o činnosti okrsku. V plánu činnosti
na rok 2020 bylo odhlasováno konání soutěže v požárním sportu, a to u nás v Rokytnici dne 9. května 2020, a předběžně dojednáno okrskové školení na podzim tohoto roku. I zde musela
proběhnout volba do výboru okrsku. Zvoleni byli: starostka
Helena Dytrtová (Rokytnice), náměstek starosty Martin Brindza (Rokytnice), jednatel a hospodář Milada Vávrová (Rokytnice), velitel: Antonín Vávra (Rokytnice), strojník Miloš Havlín
(Bartošovice) a preventista Kristýna Grundová (Pěčín).

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ

Ihned druhý den se uskutečnila Výroční valná hromada dospělých, která se prvně uskutečnila v prostorech garáží naší
hasičské zbrojnice. Mezi hosty se objevil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, za Hasičský záchranný sbor
ředitel územního odboru Rychnov nad Kněžnou Ing. Martin
Král, za Okresní sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou člen
Okresní rady mládeže Mgr. Michal Dusílek a za město Rokytnice starosta a náš člen Bc. Petr Hudousek. Mezi hosty byli
i hasiči z okolních sborů. Schůzi zahájil starosta SDH Antonín
Hned začátkem roku jsme začali pořádat pravidelné schůzky
Vávra ml. přivítáním hostů a následným zhodnocením uplynu- ve sportovní hale při ZŠ v Rokytnici. Na těch jsme se připravovali
lého roku 2019. Svoji zprávu přednesl velitel JSDH Petr Fric, na blížící se závody. Některé pátky jsme doplnili i o saunování.

První závody tohoto roku absolvovali mladí hasiči
1. února v České Rybné. Jednalo se o zimní variantu Závodu
požárnické všestrannosti. Přípravy na tyto závody probíhaly
i za vánice, kdy děti trénovaly střelbu na špalíčky, které byly
sotva vidět. Oproti klasickému závodu byli z hlídky ubráni dva
závodníci a přidán hod granátem, zimní počasí, teploty pod bodem mrazu a všude kupy sněhu – zimní atmosféry se však závodníci tento rok nedočkali – sníh jsme viděli pouze ráno před
odjezdem a v Rybné to spíše vypadalo, jako když přichází jaro.
Ale teď k výsledkům. V našich barvách se objevily celkem
4 tříčlenné hlídky. Hlídka v kat. Mladší se umístila na posledním 15. místě. Hlídka kat. Starší zazářila o něco více a přivezla
si předpředposlední 16. místo. Dále družstvo Dorostenek závodilo jako jediné, a tak klapla zlatá medaile.

kdy jediným prostředkem pro propagaci činnosti byl tisk,
nástěnka či vyprávění vlastních zážitků a všechny fotografie
byly pouze ve fotoalbech. Tyto příspěvky je možné sledovat
na www.facebook.com/hasicirokytnicevoh, a to i pro neregistrované uživatele Facebooku. Mezi zveřejněnými příspěvky
s fotografiemi je první dětský výlet do Hradce Králové, požár
pily Šeson, okrsková soutěž na Faráku, dětské dny a další.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Družstvo Dorostu smíšeného, si také vysoutěžilo zlatou medaili, avšak ze 4 hlídek.
V sobotu 15. února se uskutečnilo již VI. přátelské soupeření
mladých hasičů. Do soupeření se s námi pustili mladí hasiči
z Černíkovic, Kvasin, Třebešova, Jílovic a Rájce. Děti zapojovaly hadice, vázaly uzle, či psaly testy odbornosti. Oproti minulým rokům se nám zde moc nevedlo a nejlépe dopadla Aneta
Vlačihová v kategorii Mladší.
Poslední závody se uskutečnily 7. března 2020 – to jsme
ještě nevěděli, že jsou poslední. Jednalo se o soutěž v uzlovaní - Provozská uzlovka. Princip soutěže spočíval v tom, že 5ti
členné družstvo vázalo 5 uzlů, které se mladí hasiči učí: plochá spojka, tesařský, lodní, zkracovačka a úvaz na proudnici.
Každý člen hlídky vázal pouze jeden uzel a počítal se nejlepší
dosažený čas celé hlídky. Za Rokytnici se soutěže zúčastnilo
5 mladých hasičů v kategorii Mladší s umístěním na 22. místě
a to stejné i v kategorii Starší.

V tomto období držíme na základě doporučujícího nařízení
Generálního ředitelství HZS pohotovosti pouze o zmenšeném
družstvu 3+1, abychom minimalizovali setkání hasičů a ohrožení naší akceschopnosti. Vyjet jsme schopni do 5 minut,
v jakýkoliv den a hodinu. Veškerá školení jednotky a činnost
ve zbrojnici je zrušena.
Jediný výjezd, ke kterému jsme doposavad během karantény
vyjížděli, byl s AED na žádost Zdravotnické záchranné služby
k náhlé zástavě krevního oběhu zde v Rokytnici na Stříbrném
vrchu. Po našem příjezdu se na místě nacházela již Policie ČR
a jeden náš hasič. Ti prováděli nepřímou srdeční masáž s umělou plicní ventilací až do příjezdu ZZS. Doktor po dalších snahách musel konstatovat exitus. Tato událost neměla souvislost
s koronavirem.

Ve stejný termín Provozské uzlovky jsme se měli vydat
i na závody jednotlivců v běhu na 60m s překážkami, tato
soutěž byla však již preventivně z důvodů šíření koronaviru
zrušena a následně došlo i ke zrušení 4 následujích soutěží. Proto se všichni mladí hasiči těšili na domácí soutěž Rokytnická hala, která se měla uskutečnit v neděli 15. března.
Přihlášeno bylo necelých 160 závodníků. Avšak i my jsme
halovku z důvodu nařízení vlády museli zrušit. A jak omezení
Stejně jako všem složkám IZS, tak i nám se dlouho nedostoupala, dospěli jsme do stádia, že činnost mladých hasičů je
stávalo bezpečnostních prostředků. Svépomocí jsme si museli
v tuto chvíli téměř nulová, ale o tom až příště...
sehnat alespoň jednorázové roušky či štíty. Až později, po urgenci starostou města Petrem Hudouskem, nám Královehradecký kraj předal několik masek s filtrem a město Rokytnice dezinfekční roztok. Nyní jsme obdrželi i další štíty, které
poskytlo Město Kostelec v rámci vzájemné pomoci či roušV tomto roce měl náš sbor 9. května oslavit 5. narozeniny ky s dezinfekcí, kterou distribuovalo Okresní sdružení hasičů
hasičské zbrojnice a v rámci této akce uspořádat Soutěž 13. v Rychnově nad Kněžnou.
okrsku, Soutěž o pohár Města Rokytnice a 0. ročník setkání
hasičských „vejtřasek“. Celá akce je bohužel ZRUŠENA a přeK dobrovolnému boji s koronavirem se za hasiče nejvíce
sunuta bude nejspíše na příští rok.
pustila Magda Helásková. Do této doby ušila téměř 400 rou-

OSLAVA 5. NAROZENIN
HASIČSKÉ ZBROJNICE

šek, které předala do Domova na Stříbrném vrchu, Pečovatelské službě, Městskému úřadu, do masny, lékárny, prodejny
potravin či je rozdávala do rodin svých známých. Jako hasiVzhledem k nastalé situaci, kdy je naše sborová činnost či jsme připraveni na výzvu starosty obce, jakkoliv pomoci
méně než nulová a není na sborovém Facebooku co prezen- v dané situaci.
tovat, přicházíme s příspěvky z naší minulosti. A to z doby,
Jakub Zimmer

ZPÁTKY DO MINULOSTI

Výstavba víceúčelového sálu v obci Pěčín
V prosincovém vydání Horského kurýra bylo popsáno zahájení
stavby víceúčelového sálu v Pěčíně.
Jelikož byla příznivá zima (z pohledu stavebníka), tak probíhala výstavba takřka po celé zimní období. Při stavbě se projevily
problémy se spodní vodou a tak zhotovitel musel mimo projekt
provést zvláštní odvodnění stavby, stavba si vyžádala i překládku
telefonního kabelu a vodního toku.
V současné době je provedena hrubá stavba, částečně střecha,
své práce provádí profese elektro, voda, topení, kanalizace, vzduchotechnika a další.
Zhotovitel firma STYLBAU s.r.o. Hradec Králové plní sjednaný
harmonogram prací. I když se vyskytují vícepráce a změny projektu, bude stavba sálu dokončen ve sjednaném termínu (pokud se
nevyskytnou jiné vážné komplikace).
Celá stavba je podpořena dotací z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova
č. 19POVU1-0042.
Text a foto:
Miroslav Petr,
starosta obce

Úryvek z knihy PĚČÍN
Zápis v kronice před 100 lety
Rok 1921
„Dne 26. června svítilo se v Pěčíně poprvé elektřinou
v hostincích při taneční pouťové zábavě. Přítomní si nové
světlo libovali. Do družstva el. Zapsáno 137 členů.
Vzhledem ke katastrofickému suchu trvajícímu už
od května usneslo se obecní zastupitelstvo dne 24. července
vyhlásiti zákaz kouření na dobu od 9. hodiny večerní do 6.
hodiny ranní. Zároveň zakázáno odhazovati oharky doutníků a cigaret, jakož i žhavé opalky zápalek pod pokutou
50 – 500 Kč. Opatření toto učiněno, aby se zabránilo požárům, které by mohly pro nedostatek vody nabýt ohromných
rozměrů. V téže schůzi učiněno další bezpečnostní opatření: Poněvadž následkem sucha byl v celém našem kraji
nedostatek krmiva pro dobytek, množily se krádeže do té
míry, že pod pokutou 50 Kč zakázáno bylo chození po polích, kromě majitelů toho kterého pozemku. Každý jiný musel se omeziti jen na používání veřejných cest.“
ZS

Zahradníkův rok
Vášniví zahrádkáři „vytuní“ svoje nářadí a v únoru začnou obcházet svoje pozemky, zahrádky, skleníky a balkóny s jasnou představou, že jen co země povolí, začnou se šťourat v půdě.
Natěšení vidinou kvetoucí krásy, plodů vlastní píle, usednou
ke katalogům a vybírají, co určitě bude potřeba nakoupit, ale zatím
jen tak v klidu, není kam spěchat, je přece teprve únor.
Pak přijde začátek března a tu mnozí z nás zešílí a pocítí, že
mají zpoždění a bleskově objednávají kýžené rostlinky, aby jim
mohl začít veselý kolotoč stěhování kytiček ven a zpět domů, aby
nezmrzly. Ti šťastnější mají skleníky a radostně přitápí, zvlášť
u nás, na horách, protože také objednala a s prvními slunečními
paprsky podlehli mámení jara.
Konec března bývá ve znamení trhů, kdy vyrážíme obtěžkáni košíky, taškami, bedýnkami, pro další rostlinky, tolik potřebné
a bez kterých se prostě neobejdeme. A mezitím studujeme zprávy
o počasí.
V dubnu, v období velikonočních radostí, nedočkavě osázíme vše, co najdeme, maceškami a primulkami, abychom je pak
v ranních mrazících zakrývali a chránili, ale zároveň si lehkovážně
říkáme, že o nic nejde a to pravé sázení a krášlení nás teprve čeká.
Pěstitelé zeleniny jsou tou dobou v klidu - mají parapety zarovnané rašícími rajčaty, paprikami a dalšími nezbytnými plodinami,
koukají přes ně ven a řeší, zda už dát do skleníku, či ještě vyčkat
a „mámo, nevíš jak hlásí?“.
Konec dubna je pro nás zásadní - stěhování ven a domů probíhá pravidelně, čekáme na „zmrzlé“ a těšíme se na rozkvetlá okna.
Mezitím nám v zemi dokvétají jarní kytičky a my se těšíme z jejich krásy a otužilosti.
S příchodem května začíná ta nejkrásnější etapa na zahradě
- ještě není tak moc shon kolem zalévání, všechno teprve začíná,
a tak nedočkavě kroužíme a očima taháme ze země všechno, co
teprve ukazuje svoje lístečky. Je čas posedávat a kochat se.

q Autor fotografií: Dušan Divíšek
V červnu už je sezóna v plném květu, blaženě běháme s konvemi vody a užíváme si té radosti, že se nám krásně daří a kolemjdoucí obdivují naše úsilí - pyšníme se a vystavujeme pohledům ty
nejkrásnější kousky.
Začátkem července mnozí z nás dostávají nápady, na jaké by
v únoru ani nepomysleli. Co tak zmenšit plochu, osázet toho příští
rok méně, aby se člověk tolik nenalítal s tou vodou?
Koncem července někteří regulérně přísahají, že příští rok nebudou blázni a nebudou toho tolik nakupovat - kdo má kolem toho
věčně lítat? Je sucho, člověk aby přišel z práce a jenom lítal kolem
zahrady!
V srpnu bez milosti vyhazujeme odkvetlé, ne příliš reprezentativní rostlinky a na jejich místo strkáme větvičky břečťanu - ten
si poradí i bez nás.
Září nás potěší podzimní krásou, užíváme si ji do října a postupně zazimováváme zahrádku s vidinou blížící se zimní výzdoby.
V listopadu si oddechneme, protože sklizeň je doma, zavařená, uložená a my si můžeme vydechnout. Přijde klid. A potom je
najednou zase únor...
Možná se něco změnilo, možná jsme si začali více vážit věcí,
které byly tak samozřejmé, protože teď to tak zdaleka není. Jaro
je jaro, na tom se nemění nic, kromě legrácek s počasím. Ale to
ostatní? Všichni prožíváme tuto dobu po svém, každý jinak a přesto jsme v tom společně. A není to jenom o kytičkách, změnilo se
všechno. Ale protože to kolem nás kvete, probouzí se, vedly mé
myšlenky právě k zahrádce. A je jen na nás, co si teď budeme nejvíc pěstovat...				
O. Pleslová

žaluzie krčMář
ZNĚNÍ TAJENKY V TOMTO ČÍSLE
Houby jíst či nejíst? – 9. díl
Křemenáče
Znaky a erby měst a šlechtických rodů – 56. díl
1. Hořice, 2. Pochodeň, 3. Smetanových
sadech, 4. Divišem Bořkem

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

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

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

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

Zimní turnaje
1.FC Rokytnice
Po sportovním plese se únorové aktivity klubu zaměřily na pořádání sérií turnajů pro mládežnické kategorie mladších žáků, starší a mladší přípravky. Tyto turnaje jsou tradiční již nějaký ten rok.
Moc jsme o nich nepsali, nyní napravujeme. Dříve se pořádal i turnaj starších žáků, ale vzhledem k náročnosti konání a vytíženosti
místní haly základní školy se bohužel už turnaje nekonají.

q Mladší přípravka 1. FC Rokytnice: zleva stojí hráči: Patrik Prezbruchý, Zdeněk Pelant, Štěpán Přibyl, Adam Šteiner,
Tomáš Soběslav, dole Michal Joukl.

A jaké ty únorové turnaje byly?
Za mě osobně převažují kladné dojmy nad drobnými nedostatky, které se objevily. Předvídat všechny situace je takřka nemožné.
Kdo pořádá akce podobného typu, jistě ví. Bylo to velice náročné z organizačního hlediska, ale pevně věřím, že si každý přišel
na své, ať už šlo o prožitek ze hry nebo drobné odměny (ovoce
a sladkosti).
Cílem všech turnajů bylo, je a bude, aby hráči strávili dostatečný čas na hrací ploše a také, aby si odnesli něco na památku,
ať už jde o medaile, týmový pohár nebo vzpomínky. To se snad
na každém turnaji povedlo.
Jsem pyšný na to, jaké ohlasy tyto turnaje mají. Letos se poprvé v turnaji mladších žáků objevily týmy ze sousedního Polska
(GLKS Orleta Krosnowice a Sparta Stary Waliszów). Mimo tradičních týmů z Královéhradeckého a Pardubického kraje (TJ Sokol Malšova Lhota, FC Spartak Rychnov, 1.FC Žamberk, TJ Baník
Vamberk, TJ Sokol Černíkovice, FC Jiskra 2008, „souklubí“ SK
Dobruška/TJ Spartak Opočno, MFK Nové Město aj.) k nám občas
zavítá i zvučný tým. Letos to byl v kategorii mladších přípravek
FC Slavia Hradec Králové.
Jak jste si jistě všimli, výsledky turnajů nepíšu. Jsou pro mě
nepodstatné. „Co se na turnaji stane, to tam také i zůstane,“ řekl
bych. Jen mi jde hlavně o prožitek hráčů.
Závěrem bych chtěl ocenit všechny zúčastněné. Cením hlavně
práci a ochotu trenérů (trenérek) a zodpovědnost rodičů, jejichž
úsilí směřuje k cílevědomému rozvoji svých potomků. Dále velké
díky patří sponzoru FrostFood, který nás dlouhodobě podporuje
(oblíbil jsem si náš pizza servis), ZŠ Rokytnice za úžasné prostředí
a podmínky (a to nejsou slova jen z mých úst), ale největší dík především klukům z klubu (a Símě). Bez nich by bylo nemožné turnaj
realizovat. Možná se to jeví jako samozřejmost, ale my víme, jak
je to v dnešní době časově náročné. Takže tleskám všem projevům
dobročinnosti. Díky!
Pavel Koukol, pořádající

Náš rozhovor
Kabiny na fotbalovém hřišti
Během března a počátkem dubna byly na fotbalovém hřišti v Rokytnici instalovány nové kabiny, na které se městu podařilo získat
dotace a které spolufinancovalo.
Předsedy 1. FC Rokytnice Mgr. Pavla Koukola jsme se zeptali na bližší informace.
O radosti z nového zázemí pro fotbalový klub není pochyb.
Přibliž čtenářům, jak kabiny vypadají a co hráčům nabídnou?
Konečně tu něco nového je. Kabiny především nabídnou standardní podmínky pro konání turnajů a zápasů, které tu dlouhodobě chyběly. Samotné kabiny v rámci možností vypadají dobře
(jednoduše a moderně), ale ještě je potřeba dokončit interiér šaten
(sezení, věšáky). Vyhráno zdaleka není, protože celkově sportovní
areál potřebuje povznést, aby působil reprezentativním dojmem.
S tím nám vůbec nepomáhají pejskaři a také neznámý „brigádník“, který nám opakovaně během loňského roku „vypálil“ pruhy
na vedlejším hřišti.
Co se plánuje se stávající budovou na hřišti a co s hospodou?
Plánů by bylo několik, ale limitující jsou finance. Nejlepší by
bylo budovu strhnout a postavit něco nového, ale na to bohužel
nemáme. Hospoda už na podzim nefungovala, klub si vzal provoz
občerstvení do vlastní režie, aby bylo otevřeno na domácí zápasy
a turnaje. To bylo technicky a časově náročné. Proto jarní provoz
měl ve stejném duchu jako na podzim zaštítit provozovatel rokytnického „non-stopu“ Jakub Vavřička. Bohužel, krizová situace je
taková, jaká je, tak uvidíme, jak to bude v létě a na podzim. Jisté
ale je, že provoz hospody jako takové už nechceme. Bylo by fajn,
kdyby budova sloužila akcím pro veřejnost (např. čarodějnice).
Kolik má v současné době 1.FC Rokytnice členů a kolik týmů?
Jaro mělo podle plánů proběhnout jako loňský podzim, poněvadž se měla dohrávat jarní část sezóny. Členů jako aktivních hráčů je odhadem sedmdesát. Mládež je v souklubí s Viking Union
a byla na jaře přihlášena do soutěže pro předpřípravky, mladší
přípravky, mladší a starší žáky. Pak je tu několik hráčů dorosteneckého věku působících v TJ Baník Vamberk. A samozřejmě vrcholovou kategorií je A-mužstvo. A to se bavíme o fotbale. Pod 1.FC
Rokytnice v O.h., z.s. také spadá florbal (1.FC Supy) a stolní tenis.
Jakou by sis přál budoucnost pro fotbal v Rokytnici?
Když jsem ve svých sedmadvaceti letech začal trénovat, oslovila mě silně jedna myšlenka, že fotbal by měl být životním stylem. Samozřejmě se dá aplikovat na spousty dalších aktivit (sám
nejsem zaměřen jen jedním směrem), ale pomohla mi o našem
místním fotbale myslet jinak – ve větší úloze a delším horizontu.
Proto si přeji, aby klub vzkvétal nejen jako prostředí, ale i jako
společenství zajímavých osobností se společnou minulostí. Jestli
se někdy dožiji toho, že to tu jednou skončí, tak ne proto, jak často
slýcháme, že je málo dětí, nebo že jsou líné, ale proto, že nejsou
dospělí, kteří by obětovali kus svého osobního času a pohodlí pro
vyšší smysl. Myslím, že je to naše kolektivní zodpovědnost pomáhat dorůstajícím generacím vyrůst v prostředí s vhodnou nabídkou, než je nechat napospas společensky nežádoucím jevům. A to
si přeji. Nikdy nekončící kolotoč příběhů o rokytnické kopané …
Děkuji za rozhovor a přeji vám všem, kteří se o rokytnický fotbal staráte, hodně sil a úspěchů.
Zuzana Soběslavová
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Předchůdce Horského kurýra

Tentokrát se při vzpomínání podíváme na redakční radu
Horského kurýra. Každý časopis, deník, občasník a také Horský kurýr má svou redakční radu. Je to kolektiv pracovníků
– redaktorů, který provádí redakční práce. V náplni redaktorů
je zpracování textu pro tisk, úpravy rukopisů, psaní článků, rozhovorů, pořizování fotografií atd. A právě na složení redaktorů
v třicetileté historii kurýra se v následujícím příspěvku můžete
podívat.
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„Rokytnický zpravodaj“ byl předchůdce měsíčníku Horský kurýr
a vydával jej tehdy Městský národní výbor v Rokytnici. Konkrétně
toto vydání z roku 1977 nám do redakce nedávno přinesla paní
Jedličková, která ho při procházce našla ležet na louce v trávě. Jak
se tam dostalo, komu uletělo, to si můžeme jen domýšlet. Psalo
se v něm o oslavě 60. výročí VŘSR, o zájezdu Klubu důchodců,
o Sportovních hrách MTH...				
ZS

S redakčním fotoaparátem
jarní přírodou

q Západ slunce zachycený při procházce na Polom – kopec
s nádherným výhledem nad obcí Bartošovice s nadmořskou
výškou 766 m n.m.			
ZS

Příroda nás dokáže okouzlovat v každém ročním období. Třeba
horský potok při jarním tání vytváří nádhernou podívanou. Na fotografiích je zachycen Anenský potok pramenící pod Anenským
vrchem, protékající místem na hranici katastrů Rokytnice a Říček
zvaným Bukvínek (Bockwinkel). A právě voda z tohoto potoka je
přes rokytnickou vodárnu přiváděna do našich kohoutků.
Text a foto: ZS

q Jak také slunce chodí spát. Foto: LG

q Příroda u Bartošovic. Foto: P. Zámečník

Vyhlášení nejúspěšnějších jezdců České jezdecké federace
při Galavečeru v Nechanicích u Hradce Králové
Po necelých dvou letech se podařilo Radimu Tomanovi ze
Sportovního klubu Wiyrhanea výkonnostně splnit požadavky na Stříbrný odznak České jezdecké federace za vynikající
sportovní výsledky v jezdecké všestrannosti. (Bronzový odznak ČJF získal v roce 2018.)
Dalším oceněním bylo Čestné uznání za úspěšnou reprezentaci Východočeské oblasti ČJF v roce 2019.
Potřetí byl Radim vyhlášen a oceněn za 4. místo na Mistrov-
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ství České republiky ve všestrannosti v kategorii jednotlivci,
které získal v červenci 2019 v Borové u Českého Krumlova.
Bohužel si pro svá ocenění nemohl dojet sám, protože utrpěl
vážný úraz, ale zastoupil ho kolega jezdec z Lipovky u Rychnova n. Kn.
Takže gratulujeme a přejeme, aby mohli Radim s Easy Jumpem v úspěších pokračovat, jakmile se uvolní všechna současná opatření a začne se opět závodit.			
vj

placeno převodem
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Novinová zásilka

