S úsměvem vyhlížíme jaro...
Přátelé masopustu rokytnického.
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ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

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.

za záchranný archeologický dozor na stavbě: Rokytnice v Orlických
horách, Sanace obsahu hrobky Nostic, kostel Nejsvětější Trojice
- I. etapa, vyklizení hrobky Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
l Optimalizace vodního režimu v lesoparku
Pan starosta seznámil radní s projektovou dokumentací optimalizace vodního režimu v lesoparku.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci.

l Výběrové řízení na pozici - investiční technik
Radě města byl k posouzení předložen návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení místa - referent Odboru finančního - investiční
technik/technička. Jedná se o plný pracovní úvazek, součástí náplně
l Veřejnoprávní smlouva s obcí Zdobnice
Radě města byl k projednání předložen návrh veřejnoprávní smlou- práce bude zároveň vedení agendy památek. K obsazení této pozice
vy o spolupráci na úseku požární ochrany s obcí Zdobnice. Touto je nezbytné navýšit pracovní úvazek pracovníků města zařazených
smlouvou se město zavazuje plnit úkoly jednotky sboru dobrovol- do městského úřadu o 0,5 úvazku.
ných hasičů obce Zdobnice prostřednictvím jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Rokytnice v O.h. Obec Zdobnice bude městu Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje navýšení pracovního
Rokytnice v O.h. poskytovat roční finanční příspěvek a odměnu úvazku města zařazených do městského úřadu o 0,5 úvazku.
za výjezd.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje vypsání výběrového řízeRada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření veřejnoprávní ní na obsazení místa referent Odboru finančního - investiční technik/technička.
smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany s obcí Zdobnice.
Informace z jednání Rady města Rokytnice v Orlických
horách konaného dne 20.01.2020 – Zkrácený výpis

l Žádost o partnerství a finanční podporu - Horalské hry
Clan Orlických horalů o.s. požádal město o partnerství v rámci
konání 10. ročníku Horalských her, které se budou konat v době
Anenské pouti v červenci roku 2020. Zároveň požádali o podporu
z rozpočtu města ve výši 150.000 Kč, která bude použita na rozšíření a zkvalitnění tradičních Horalských her. Podle jejich plánu by
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje navýšení úplaty na před- mělo dojít k rozšíření programu o další kapely, mělo by být zkvalitškolní vzdělávání v Mateřské škole Rokytnice v O.h. na částku něno zázemí pro sportovce i návštěvníky a pořízeno nové pódium
a ozvučení.
280 Kč za měsíc.
l Návrh na navýšení úplaty za předškolní vzdělávání
Ředitelka Mateřské školy Rokytnice v O.h. podala návrh na navýšení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Rokytnice v O.h. Návrh
odůvodnila zvyšováním životní úrovně a platů. Úplata nebyla zvyšována více než 15 let.

l Smlouva o dílo - KOCMAN envimonitoring s.r.o.
Radě města byl předložen návrh servisní smlouvy na zajištění
funkční způsobilosti lokálního výstražného systému budovaného
z projektu Operační program Životní prostředí 2014 - 2020, oblast
podpory 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí žádost Clanu
Orlických horalů.

Rada města Rokytnice v O.h. ukládá Michalu Štefkovi vstoupit
v jednání se zástupci Clanu Orlických horalů za účelem zjištění
konkrétních požadavků a podmínek konání 10. ročníku Horalských
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje smlouvu o dílo č. 2020-11 her v roce 2020.
se zhotovitelem KOCMAN envimonitoring s.r.o., IČ 031 082 79,
Žádost o pronájem skladových prostor
se sídlem Lišejníková 1034/1, Žebětín, 641 00 Brno
Zástupce společnosti Heater požádal o pronájem skladovacích prostor v blízkosti sběrného dvora - první dva boxy ocelokolny a prol Úhrada nákladů na sanaci obsahu hrobky
Radě města byla k projednání předložena faktura za provedení do- stor před nimi.
kumentace prostoru hrobky šlechtického rodu Nostic-Rienek pod
přesbytářem kostela Nejsvětější Trojice v rámci archeologického Rada města Rokytnice v O.h. zamítá žádost o pronájem skladoprůzkumu a faktura za záchranný archeologický dozor při prová- vacích prostor s tím, že uvedené prostory budou využívány pro podění sanace obsahu hrobky. Kostel, v němž se hrobka nachází, není třeby města.
v majetku města Rokytnice v O.h. Pan starosta podal radě vysvětlení vycházející z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ohledně l Odvodnění části sjezdovky na Farském kopci
vlastnictví obsahu opuštěných hrobek, kdy vlastníkem je ze zákona Provozovatelé sjezdovky na Farském kopci požádali město o poskytnutí betonové drtě z demolice kasáren, kterou chtějí použít
obec, na jejímž území se hrobky nacházejí.
na odvodnění části sjezdovky.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje úhradu faktury za provedení dokumentace prostoru hrobky Bohuslavu Váchovi, Na Zá- Rada města Rokytnice v O.h. souhlasí s poskytnutím betonové
vozech 546, 391 55 Chýnov a zároveň schvaluje úhradu faktury drtě.

l Projektová dokumentace Zahradní III
Starosta seznámil radní se svým zjištěním týkající se komunikace a tvaru křižovatky při napojení na silnici v aleji v zamýšleném
projektu výstavby RD v lokalitě Zahradní III. Při tvorbě projektové dokumentace upozornila projektantka na okolnost, že v případě
vybudování původně zamýšlené křižovatky ve tvaru T, je možné,
že dojde k překročení maximálního přípustného limitu podélného
sklonu pro pohyb chodců. Navrhla tedy nové řešení, a to křižovatku
ve tvaru písmene Y. Při tomto řešení by ale k výstavbě komunikace
byla použita jedna parcela původně zamýšlená k výstavbě rodinného domu. Podle vyjádření spolupracujícího projektanta k překročení
maximálního limitu těsně nedojde, ale parcely k okolí komunikace
budou pod její úrovní cca 80 - 100 cm. Zůstane však zachována jedna celá stavební parcela.

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na některá
hudební vystoupení. Zároveň pan Bílek požádal o úhradu nákladů
na elektrickou energii a přenosná WC a o bezúplatného zapůjčení
párty stanu a o odpuštění poplatku za zábor veřejného prostranství.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí záštity nad
akcí „Muzikování pod širým nebem, aneb vzpomínka na všechny
dobré lidi“.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí žádost pana Jiřího
Bílka o poskytnutí příspěvku a žádost o úhradu nákladů na elektrickou energii, přenosná WC a zajištění bezplatného užívání párty
stanu.

l Smlouva - EKOLA České Libchavy
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje projektové řešení Radě města byl k projednání předložen návrh smlouvy o zajištění
komunikace v lokalitě Zahradní III v původně zamýšleném tvaru přepravy, využití či odstranění odpadů ve vlastnictví města Rokytnice v O.h., nájmu sběrných nádob a poskytování ostatních služeb.
písmene T.
Informace z jednání Rady města Rokytnice v Orlických
horách konaného dne 16.12.2019 – Zkrácený výpis

l Žádost o poskytnutí dotace
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis požádal o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 2.000 Kč,
jako příspěvek na náklady spojené s provozem cyklobusů Orlických
hor na rok 2020.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města.

Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje smlouvu č. 4991000765
se společností EKOLA České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862, České
Libchavy 172, 641 14 České Libchavy.

l Jmenování redakční rady měsíčníku Horský kurýr
Radě města byl předložen návrh na složení redakční rady měsíčníku
Horský kurýr.
Rada města Rokytnice v O.h. jmenuje na období od 01.03.2020
do 28.02.2021 šéfredaktorkou měsíčníku Horský kurýr p. Zuzanu
Soběslavovou DiS.
Rada města Rokytnice v O.h. jmenuje na období od 01.03.2020
do 28.02.2021 tyto členy redakční rady měsíčníku Horský kurýr:
l Rezignace na funkci ředitelky MŠ
Bc. Vlasta Gallová podala rezignaci na funkci ředitelky Mateřské Ing. Vladimíra Jiroutová, p. Lucie Grunclová, DiS., p. Jiří Koblása.
školy Rokytnice v O.h. ke dni 31.08.2020.
l Žádost o dotaci na provoz pediatrické ordinace - MUDr. Alena Remešová
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí rezignaci Bc. VlasMUDr. Alena Remešová požádala o dotaci na provoz ordinace dětty Gallové na funkci ředitelky MŠ.
ského lékaře v Rokytnici v O.h. Svou žádost odůvodnila vysokými
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje vyhlášení konkurzního náklady na dojíždění do jednotlivých ordinací v Orlických horách,
které jí nejsou propláceny zdravotními pojišťovnami a úbytkem pařízení na funkci ředitelky Mateřské školy Rokytnice v O.h.
cientů.
l Zápis do MŠ
Ředitelka MŠ, Bc. Vlasta Gallová oznámila radě města, že řádný Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí veřejné podzápis do Mateřské školy Rokytnice v O.h. proběhne dne 12.05.2020 pory, příspěvku ve výši 30.000 Kč pro rok 2020 na provoz pediatod 15:00 hod. do 17:00 hod. Návštěvníci i rodiče budou mít mož- rické ordinace MUDr. Aleny Remešové na adrese Rokytnice v O.h.,
náměstí T.G. Masaryka 4.
nost prohlídky budovy i celého areálu školy.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí konání zápisu l Podnět k posouzení systémové podjatosti
Paní tajemnice seznámila radní s tím, že podala na Krajský úřad
do MŠ.
Královéhradeckého kraje podnět k posouzení systémové podjatosti
l Rekonstrukce komunikací a výstavba parkovacích stání - zdejšího úřadu ve věci stavby „Revitalizace lesoparku Rokytnice
v O.h., veřejné osvětlení - elektroinstalace (I. etapa - trasa 1)“.
Dolní Sídliště
Radě města byla předložena k projednání projektová dokumentace
pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci o podání
na stavbu „Rokytnice v O.h. - Dolní Sídliště, Rekonstrukce stávají- podnětu k posouzení systémové podjatosti.
cích komunikací a výstavba nových parkovacích stání“.
l Dokončení infrastruktury v lesoparku
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí předloženou pro- Radě města byly předloženy dokumenty - Náklady na dokončení
infrastruktury v lesoparku v roce 2020 a výkaz výměr veřejného
jektovou dokumentaci.
osvětlení - elektroinstalace. V průběhu projednávání tohoto bodu
jednání opustil místostarosta Petr Mareš. Radní nadále jednali v pol Žádost o podporu - Muzikování pod širým nebem
Pan Jiří Bílek požádal o schválení konání akce „Muzikování pod čtu 3 členů.
širým nebem, aneb vzpomínka na všechny dobré lidi“, která se
uskuteční dne 30.05.2020 v zámeckém parku. Akci by pan Bílek Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci o náklarád uskutečnil pod záštitou rady města. Zároveň požádal o poskyt- dech na dokončení infrastruktury v lesoparku v roce 2020 a výkaz
nutí finančního příspěvku na konání této akce ve výši 150.000 Kč. výměr veřejného osvětlení - elektroinstalace.

Informace
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou

Úřední hodiny pro vybírání daňových přiznání daně z příjmů fyzických
osob v prostorech Městského úřadu v Rokytnici v Orlických horách:

projekty Diecézní charity a Charity ČR v souladu se stanoveným
záměrem sbírky.
A úplně na konec: Písmena K+M+B, která píší koledníci
na dveře, neznamenají ani jména dávných mudrců (králů), ani
„klíče+mobil+brýle“, ale v překladu: Kristus ať požehná tomuto
domu.
Požehnaný rok za organizátory sbírky přeje Václav Kubíček,
místní koordinátor.
Pro zajímavost uvádíme výnosy tříkrálové sbírky v okolních
obcích:
Bartošovice
Slatina n.Zd.
Zdobnice 		
Rokytnice

53 737,- Kč
30 026,- Kč
6 219,- Kč
43 932,- Kč

Pondělí 30. 3. 2020
8:00 - 12:00 hodin

ZŠ Rokytnice v Orlických horách Vás zve na

13:00 - 16:00 hodin

3.4.2020

OD 15:00 V AULE A ÁTRIU

Ing. Roman Petr v.r.
ředitel sekce ÚP
www.financnisprava.cz

Vzpomínka

Chviličku postát a tiše
zavzpomínat. To můžeme my
všichni, kdo jsme si připomněli 18. března, první výročí dne, kdy nás náhle opustil
náš nejlepší bráška, Václav
Matyáš.
Stále vzpomíná sestra
s manželem.

•
•
•
•

BUDEME TVOŘIT:

KRASLICE
ZÁPICHY
VELIKONOČNÍ DEKORACE
POMLÁZKY

DOPROVODNÝ PROGRAM:

• ČAJOVNA
• VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ

Tříkrálová sbírka v Pěčíně
Nevím, kolikrát již tři králové v Pěčíně koledovali, odhadem by
to mohlo být 17. - 18. rokem.
Letos oběhly a částečně objely dvě skupiny koledníků Pěčín
4. ledna za celkem slušného počasí (chumelit začalo až odpoledne). Po otevření pokladniček na Obecním úřadě jsme napočítali
výnos 11 060,- Kč, který byl v souladu s pravidly sbírky odeslán
na účet Charity ČR.
Děkuji všem koledníkům a vedoucím skupinek za to, že obětovali svůj čas pro dobrou věc.
Děkuji panu starostovi a paní Divíškové za dlouholetou spolupráci, rodině Valentových za poskytování zázemí, ale hlavně všem
obyvatelům naší obce, kteří koledníky přivítali a otevřeli nejen
dveře, ale i peněženky k podpoře charitní činnosti.
Na závěr připojuji několik informací. V celé republice se
ve 20. ročníku sbírky vybralo za pomoci 75000 dobrovolníků
cca 130 330 000,- Kč. Charitě Rychnov se z vykoledovaných
1 025 188,- Kč vrátí 65%, další část výnosu bude použita na

Poděkování

Děkujeme za obětavou pomoc při boji o život paní Miloslavy Rumanové rokytnickým policistům a hasičům,
horské službě a záchranné službě.
Dcera Iva Talavašková s rodinou
a syn Jan Ruman s rodinou

Náš rozhovor
s Mgr. Taťánou Břízovou
TAJEMNICÍ MÚ ROKYTNICE

Prvního března to je rok, co
jsi nastoupila do funkce tajemnice a já bych se Tě při
té příležitosti ráda zeptala,
jak bys zhodnotila „svůj
první tajemnický rok“?
První, co mne při této
otázce napadá, je, že můj
první tajemnický rok rychle
utekl. Mé pocity jsou takové,
že začínám a seznamuji se,
ale podle kalendáře již přeci
jenom kus pracovního života
jsem na úřadě odžila.

Jaké máš zájmy, co ráda děláš, jak relaxuješ od práce?
Otázka na mé zájmy v mé aktuální situaci opravdu není
moje oblíbená. Zpravidla znamená, že začnu vzpomínat, co
jsem dělala, než jsem založila rodinu. Jsem matkou devítiletého syna a sedmileté dcery. Na mé rodině mi velmi záleží
a v roli partnerky a matky bych se nerada vyrovnávala se
situací, že se věci mají jinak, než jak je považuji za správné.
Proto na tvoji otázku odpovím na dvakrát, historicky, kdy
jsem v minulosti hodně sportovala, závodně hrála odbíjenou,
pracovala jako vodní záchranář, provozovala vysokohorskou
turistiku, svého času obstojně hrála na akordeon a klavír,
a ve škole mne vždy nejvíce bavily cizí jazyky. Maturovala
jsem z angličtiny a francouzštiny a po celou dobu, kdy jsem
docházela na univerzitu, jsem pracovala v jazykové škole
a jazyky vyučovala.
Aktuálně svůj čas dělím mezi práci, kdy vyjma rokytnické
tajemnické práce působím v Radě města Vamberk a předsedám dvěma přestupkovým komisím, a svou rodinu. Soustředit pozornost a aktivitu na něco dalšího nezvládám a nechci.

Chtěla bys něco vzkázat našim čtenářům?
Chtěla bych nám všem popřát pohodové jaro plné příjemných zážitků.
Co Tě vlastně přimělo k tomu, že ses rozhodla zrovna pro
Za odpovědi poděkovala
tuto práci?
a další pracovní i osobní úspěchy přeje: LG
Práci na rokytnickém úřadě mi nabídl můj předchůdce Petr
Lavrenčík. S rokytnickým úřadem jsem externě spolupracovala od roku 2015, proto snad mne měl Petr v hledáčku, když
plánoval odejít do starobního důchodu a na základě vyhlášeného veřejného výběrového řízení se místo obsadit nedařilo.
Upřímně přiznávám, že v době, kdy mne Petr oslovil, jsem
pracovní změnu neplánovala. Jeden konkrétní důvod mé rozhodnutí přijmout funkci tajemnice jistě nemělo. Jednalo se
spíše o množinu okolností, důvodů a pocitů. Svůj pracovní
život rozhodně nijak na sílu neplánuji.
q Výlet s rodinou na Velkou
Deštnou

Líbí se Ti v Rokytnici? Jak zvládáš dojíždění?
Rokytnice je krásná. Často kolegům z legrace říkám, že
pracujeme v prostředí, které je takové dovolenkové. Na dojíždění do zaměstnání jsem zvyklá. Nikdy v minulosti jsem
nepracovala v místě, kde jsem bydlela.
Jaké máš pracovní plány?
Pracovní plány mám veliké, a kdybych navázala na první otázku, před rokem jsem byla upřímně přesvědčená, že
za rok s nimi budu dál. Věděla jsem, že vystřídat ve funkci
tajemníka, který na úřadě působil tak dlouho jako Petr, nebude jednoduché.
Každý máme svůj pracovní i osobní styl a změny nepřicházejí snadno. Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat
všem svým kolegům za jejich trpělivost a zdvořilou ochotu,
se kterou mi pomohli počáteční období zvládnout. Upřímně
si jejich práce a dobré vůle vážím. Konkrétně si přeji a usiluji
o to, aby úřad působil a choval se jako profesionál a to nejen
ve vztahu k veřejnosti při vyřizování občanských a jiných záležitostí, ale také ve spolupráci s představiteli města. Dále si
přeji a činím konkrétní kroky proto, aby se zlepšily pracovní
podmínky zaměstnanců města a interiér městského úřadu.

q Horská túra v italských Dolomitech

Knihovna
v Rokytnici v O. h.
/otevřeno každé úterý
a čtvrtek od 13 do 18 hodin/

Novinky na tento měsíc:

SÝPKA
– MUZEUM ORLICKÝCH HOR
Plán akcí na rok 2020
(1. pololetí)

Pro děti a mládež:

Stvoření světa
– biblické příběhy, kreativní tvoření pro děti
Kouzelná třída – Pospíšilová, Z. – čtení pro prvňáčky
Škvíry – Míková, M.
– co je možné najít ve škvírách a puklinách?
Proč? Jak? - elektřina – pro bystré hlavičky
14. Deník malého poseroutky – Na spadnutí

Beletrie pro dospělé:

Eddieho bastard – Kowalski, W.
– vyprávění o zvláštním dětství
Určitá spravedlnost – Lescroart, J. – právnický thriller
Takhle jsem si to nepředstavovala – Pawlowská, H.
– humorné povídky
Smaragdové objetí- Drake, S. – pro ženy
Aféry privilegovaných – Robertsová, N. – milostný román
Hastrman – Urban, M.
– člověk ve zvířeti, zvíře v člověku…
Slepá mapa – Mornštajnová, A. – román oblíbené autorky

Naučná literatura:
Cesta ke kráse - od známé kosmetičky Vlasty Libotovské
Nejzáhadnější ze záhadných – 29 záhadných událostí
Novým Zélandem od severu k jihu – Šimánek, L.

Burza knih a časopisů
knihovna Rokytnice v O.h.
…se bude konat vždy v úterý a ve čtvrtek při
provozu městské knihovny od 13 do 17 hodin.
Cena časopisu: 3,- Kč. Ceny knih: od 5,- do 20,- Kč
Navštivte naši burzu v Domě služeb v 1.patře.
Burza poběží do vyprodání zásob.

Přehled plánovaných
kulturních akcí v Rokytnici
/1. pololetí/
Dětský karneval
Příběh Titaniku – beseda
Muzika pod širým nebem
Orlický sekáč
Jezdecký den Wiyrhaney
Anenská pouť

sobota 14.3.2020
čtvrtek 16.4.2020
sobota 30.5.2020
sobota 6.6.2020
sobota 13.6.2020
víkend 24. – 26.7.2020

Program akcí bude průběžně doplňován a zveřejňován
rovněž na stránkách Horského kurýra.

14.3.2020 od 14 do 17 hodin
Muzejní kavárna: s chutí čokolády
Muzeum Sýpka se již podruhé rozvoní kávou. Čerstvě namletá káva však tentokrát nebude jediným lákadlem, letos k ní
přibude i čokoláda a to ve všech možných podobách. Přijďte si
ochutnat a dozvědět se zajímavosti o této celosvětově rozšířené
pochoutce!
11.4.2020 od 10 do 17 hodin
Velikonoce v Sýpce – tvořivá dílna
Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lidových tradic. Pletení pomlázek, malování kraslic různými technikami, velikonoční dekorace, drátkování a další.
18.4.2020 od 16 hodin
Den památek
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací
UNESCO je každoročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti každoročně Město Rokytnice
a Sýpka - Muzeum Orlických hor představuje známé i neznámé
památky Rokytnicka.
23.5.2020 od 19 do 22 hodin
Muzejní noc v Sýpce - Noc střelců
Sýpka se, jako již tradičně, otevře návštěvníkům ve večerních hodinách. V případě příznivého počasí bude připraveno
tradiční posezení při svíčkách pod ořechem, káva a občerstvení.
Tentokrát však také zavoní střelný prach. Letošní muzejní noc
bude nocí střelců!

Nabídka práce!
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.

Úspěchy
Jiřího Mencáka
Jiří Mencák mladší – syn
očního optika Jiřího Mencáka se zúčastnil se svým
FITMIN týmem Mistrovství Evropy v mushingu
ve Švédsku. Se svým psím
čtyřspřežením získal Jirka dvě bronzové medaile
a jednu stříbrnou v kategorii štafety národů s kolegy
z týmu. Gratulujeme!
ZS
Foto: Fitmin

ZNAKY A ERBY MĚST A ŠLECHTICKÝCH RODŮ - 55. DÍL
Obec ... (PRVNÍ TAJENKA) najdete na Plzeňsku. Je to zřejmě jediný symbol obce v Česku, který má
ve svém znaku prapodivnou rybu, jenž zobrazuje živočicha, který žil před 300 miliony let. Jmenuje se
... (DRUHÁ TAJENKA). Dravá pravěká ryba v mladších ... (TŘETÍ TAJENKA) a v paleontologii se
řadí ke světovým unikátům. Tato 125 cm dlouhá ryba se našla v kameni nedaleko obce už roku 1872,
když voda vymlela po vydatných deštích hlubokou strž. Popis znaku zní: horní pruh je ... (ČTVRTÁ
TAJENKA), v prostředním bílém pruhu je již zmíněná ryba a spodní pruh má červenou barvu.

HLÁSKOVÁ VÝPUSTKA

VODOROVNĚ: A. Mongolský pastevec, dřívější platidlo Polska. – B. Město v Etiopii, cukerný
roztok. – C. Římskými číslicemi 101, zkratka výbušniny, vysoká karta, chem. značka kryptonu.
– D. Cigareta (hovorově), rosol z mořských řas, historické území Slovenska. – E. Součást oleje,
jméno herečky Divíškové, vegetační formace. – F. Pražský kostel, čínská národní hra, mléčný
výrobek. – G. Cizí ženské jméno, Zolův román, slovensky „jmelí“. – H. Část nohy, vyhrnovati,
ostrov v indonézském souostroví. – I. Jméno herečky Chýlkové, bikarbona, slovensky „křivá“.
– J. Nerost, textilní látka, zaháleč. – K. Střešní lepenka, lázeňské korzo, nizozemská objemová
míra (155,2 l). – L – PRVNÍ TAJENKA, staroegyptská bohyně slunce, ČTVRTÁ TAJENKA.
– M. Získávání lidí pro nějaký záměr, neloupit. – N. Řeka v SRN, Mohamedův rádce, ve svém bytě.
SVISLE: 1. PRVNÍ DÍL DRUHÉ TAJENKY, obec u Komárna. – 2. Měsíc Uranu, druhá tráva,
značka čaje. – 3. Kráter na měsíci, část cyklistického závodu, pres. – 4. Dřívější jednotkový dům,
město v SRN, staročeské vztažné zájmeno, africký kmen v Kongu. – 5. Zbytek karet, takto, nemocniční oddělení, vření. – 6. Cizokrajný plod, římskými číslicemi 551, SPZ Čadce. – 7. DRUHÝ
DÍL DRUHÉ TAJENKY, zpocený. – 8. Tropický strom, patřící Daně. – 9. Citoslovce střelby,
pruh, snížený tón. – 10. Íránská jazyková skupina, římskými číslicemi 7, SPZ Kladna, bývalý
pražský podnik. – 11. Švédská početní jednotka, starověký stát, polní plošné jednotky (slovensky), letadlo. – 12. Chirurgická jehla, tramvaj (hovorově), část obrazu. – 13. Řeka v USA, těžký
kov, italská tisková agentura. – 14. TŘETÍ TAJENKA, čistit vodou.
NÁPOVĚDA: B – ARISA, D – TEKOV, J – SAPAR, K – AAM, 3 – RITTER, 4 – KOTA,
11 – RIS, ELAM.
Vladimír Čihák, znění tajenek na str. 11

11. Rokytnický masopust 15. února 2020
Šibřinky, fašank,
ostatky, karneval...
... nebo u nás nejpoužívanější „Masopust“. Zábava víceméně
chudší části obyvatelstva z dřívějších dob, která se traduje již stovky let. Svoje místo si našla i v našem městě a rozhodně žádnou
ostudu našim předkům nedělá. Snad jediná výtka by se objevit
mohla, a to, že v našem podání probíhá tzv. 3 v 1. To znamená, že
masopust se skládá z tučného čtvrtku, taneční neděle a maškarního úterý. Posledním jmenovaným dnem masopust končí a tečku
za ním dělá Popeleční středa, po které nadchází čtyřicetidenní půst.
Při naší trachtaci letos řádilo 36 masek a podle všeho si tuto činnost jaksepatří užívaly. Po předání pergamenu a pomyslného klíče
od bran města panem starostou se průvod vydal ulicemi ke všem
deseti hospodářům, kde se hrálo, tančilo, pilo, jedlo a rozdávala
dobrá nálada. Všichni v průvodu se snažili plnit povinnosti, které
masopust ukládá a povoluje dlouho do večerní doby. Akce byla
zakončena tancem „hulu – hulu“ a pohřbením basy.
Závěrem je potřeba poděkovat všem masopustníkům za vzorné plnění „fašanských“ povinností a za skvělé pohoštění i azyl
u rokytnických hospodářů. Veliký dík patří Nadě a Míšovi Mlynářovým, kteří nejenže připravili skvělý ovar a prdelačku na ranní
uklízení, ale starali se po celý večer o bujarý masopustní kolektiv.
Tak karnevalu zdar a co nejméně přejetých zajíců po příkopech.
Míra „kominík“

13. Rokytnický městský ples

q Pořadatelky...

q Předtančení...

q 401 cen v tombole

Během půl hodiny !! bylo prodáno 2401 plesových losů, což
vyvedlo z míry i samotné pořadatele plesu. Ale tombola stála
opravdu za to a všichni dárci cen a financí mohou být pyšní.
(Rekord doby prodeje losů byl doposud dvě a půl hodiny).
Na šek věnovaný Pečovatelské službě v Rokytnici jsme tedy
napsali krásnou sumu 24 010,- Kč. Bude použita na pořízení
schodolezu.
Všem sponzorům plesu děkujeme.
Pořadatelé

Bartošovický masopust potřetí
Masopustní veselí, obnovené po mnoha desetiletích, získává
v Bartošovicích velkou oblibu. V sobotu 15. února se konalo již
potřetí. Kromě tradičních masek, z nichž každá měla v minulosti
svůj účel a poslání, se objevují i nové, neméně nápadité. Průvod
maškar doprovázel povoz tažený poníky. Na něm se vezla ukázková smrtka s kosou a občas některé děti. Těch bylo v průvodu
velké množství. Také historický dřevěný vozík tažený řezníkem
doznal velké obliby, neboť se na něm vezla tlačenka, klobásy
a jiné dobroty. Masek bylo přes třicet, objevilo se hned několik
medvědů různé velikosti a jeden plyšový se vezl na malinkém
vozíčku. Objevila se opička a celá rodina Mimoňů. Nechyběli
ani psi, a to živí čtyřnozí. Ti se kromě několika barevných mašlí
nemuseli ani maskovat. Harmonikář po celou cestu hrál a zpíval, což byl úctyhodný výkon. Cikánky vybíraly drobné dary
od okolo jedoucích řidičů a také měly úspěch. Každá figura má
svůj význam. Vše řídil Laufr a průvod uzavírali halapartníci, aby
se někdo neztratil. Kominík nesl nejen štětku na drátu, ale také
vlastnoručně vyrobený vozembouch.
Masky a rekvizity si většina účastníků vyrábí sama
a fantazii se meze nekladou. Také je velký zájem občanů o to,
aby se průvod u nich zastavil na občerstvení. Bohužel nelze
vyhovět každému z časových důvodů. Závěr byl v kulturním
domě, kde nás čekali přátelé s čerstvě uvařeným ovarem a jinými pochutinami. Na závěr byla symbolicky pohřbena kobyla
a závěrem byl tanec při reprodukované hudbě. Masopustní veselí pořádal Spolek Magdalena Bartošovice v O.h.
Petr Zámečník

Neratov opět
plesal v Bartošovicích
V sobotu 25. ledna se do Bartošovic vrátila jedna oblíbená akce:
Ples Neratova. Tento je tak hojně navštěvovaný, že náš kulturní
dům kapacitou nestačí, loni se tedy konal v Sokolovně v Kunvaldu. Letos se vrátil do Bartošovic a to je dobře. Téma: Škraboškový
bál.
Ples byl nádherný, svoje vystoupení předvedl Domov - chráněné bydlení Sdružení Neratov, Základní škola speciální téhož
Sdružení a také uživatelé Domova na Stříbrném vrchu Rokytnice
v O.h. Pořadatelé hezky a vkusně prostory vyzdobili. Sál i přísálí
byly zcela zaplněné a všichni si užívali.
Tanec, hudba, pestré občerstvení i bohatá tombola zaujaly každého. Co se týče tomboly (dnes se také říká „soutěž o ceny“), na to
má Neratov speciální recept. Lístky, které nevyhrávají, obsahují
povzbudivé heslo. Pro ceny označené číslem si po stanovené hodině výherci mohli průběžně chodit, takže se program nezdržoval
losováním. A cen bylo velké množství. Na shledanou na plese příští rok.
Text a foto: Petr Zámečník

q Spolek Magdalena

q Domov na Stříbrném vrchu jako tým zdravotníků

1. Sportovní ples
V roce 2020 místní rokytnické sportovní organizace s chutí
a nezištně nabídly důvod k porušení novoročních předsevzetí, co
se týče životosprávy. V poslední lednový den uspořádali zástupci 1.FC a TC Rokytnice první sportovní ples, který se uskutečnil
v naší tzv. „Družbě“. Navázali tak na zašlou tradici plesů těchto tělovýchovných organizací uskutečněných naposled na konci
80. let minulého století v prostorách bývalé (dnes pro mnohé zapomenuté) Sokolovny.
Iniciativa uspořádat ples tohoto druhu vzešla z popudu Lukáše
Levého a Radka Dočkalíka ml. S jejich velikým úsilím a společně
s dalšími zainteresovanými osobami připravili pro veřejnost bohatý program, tematickou výzdobu a servis. A doufáme, že i nezapomenutelné zážitky.
Po dlouhé době k nám opět zavítal Václav Abraham, několikanásobný mistr ČR a vicemistr světa s titulem pětinásobného
barmana roku, který rozproudil krev přítomným svojí exkluzivní
barmanskou show zakončenou ochutnávkou několika vyvoleným
slečnám. Za což si sklidil velký, velký potlesk.
A kapela?
„Velká pochvala, pánové,“ zaznělo z úst jednoho zúčastněného.
Tímto děkujeme kapele Dynamic z východních Čech za skvělou
hudbu, kterou se dokázala přizpůsobit všem plesovým příznivcům. „Zkrátka, zatrsat si mohl každej.“
A barevná voda z „hajzlu“ nebyla překážkou. Jistí lidé vědí.
Program dále hezky „uklidily“ členky z taneční skupiny Danzasylva z Ústí nad Orlicí. Přes role uklízeček se pustily do ladných
pohybů v podání latinsko-amerických tanců.
V závěrečných hodinách (dávno poté, co zodpovědní občané šli spát) nastoupil DJ Ritchie, který svým umem přetavil ples
do tradičních disco-sfér. Po dlouhém maratonu rychlé hudby neplánovaně zaznělo od některých z aktérů přivítání brzkého jitra
známou písní „Du hast“, která symbolizovala „Du spát“. Chybělo
jen: „Za průběh plesu děkujem a devětadvacátého opět za rok plesujem.“
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci plesu i na jeho průběhu. Především těm, kteří přispěli
svými štědrými dary a podpořili realizaci a dobrou věc, protože
výtěžek plesu je určen na podporu místních sportovních klubů.
DĚKUJEME!!!
Pořadatelé Sportovního plesu
Foto: archiv Kapely Dynamic

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE

1.
2.
3.
4.

Žilov
ACROLEPIS GIGAS
prvohorách
černý

Odpoledne se slezským norikem
Do interiéru Sýpky – Muzea Orlických hor doprovodil spolek
Centrum slezského norika živého minikoně Andělku v sobotu
15. února 2020 na „Odpoledne se slezským norikem“. O tom, jaký
vliv má kůň na uzdravování krajiny, jak v Česku vlivem vysychání
půdy sílí význam pestré krajiny a kdo je vlastně slezský norik se
dozvěděli posluchači z výkladu a z videí pořízených dronem. Andělka se prošla jako živý exponát muzeem (i schody vystoupala)
a tvořila živou kulisu výkladu.
Jindřiška Svobodová
Foto: archiv muzea

Maminky bez výmluv
Maminky bez výmluv, tak v překladu zní název mezinárodní
organizace No excuse mom, která od loňského roku působí
i v Rokytnici. Organizuje pravidelná cvičení určená pro maminky s dětmi, maminky bez dětí, ale i všechny ostatní ženy, které
rády cvičí.
Vedoucí rokytnické skupiny No excuse mom je Eva
Černohlávková. Optimistická maminka dvou dětí, která dobrou
náladu rozdává na potkaní. Pochází z Kutné Hory, bydlela v Praze a v lednu loňského roku se s manželem a dětmi přistěhovala
do Rokytnice. V červnu pak založila skupinu zaměřenou na pravidelná cvičení. V létě ženy cvičily venku, teď v zimě využívají
aulu základní školy, kde také vznikají tyto řádky.
Jak Eva připomíná, smyslem organizace je podporovat
zdraví rodiny, dobré vztahy mezi matkou a dítětem a samozřejmě i zlepšení fyzické kondice. Skupina ráda přivítá nové členky.
Potřebné kontakty lze nalézt na facebooku, stačí zadat do vyhledávače zmíněný název organizace. Je také potřeba využít
redakční fotoaparát k několika snímkům. A pak nezbývá než se
rozloučit s vedoucí skupiny Evou Černohlávkovou, její pomocnicí Dominikou Siudovou i s cvičícími ženami.
JKO

Již 30 let hrajeme fotbal
Union 1990 - 2020 - dnes Viking Union
Děkuji níže zmíněným ženám, slečnám, dívkám, chlapcům,
trenérům, rodičům a funkcionářům našeho klubu za výborné výsledky našich týmů. Čas letí jako zběsilý a Union, dnes Viking
Union, je tu 30 let.
Co se za tři desítky let podařilo? Naše žákyně hrají bez přerušení celých 24 let okresní přebor mladších žáků jak na Rychnovsku,
také několik sezón i na Orlickoústecku a procestovaly tedy oba
okresy křížem krážem. V posledních pěti letech se k nim přidaly
týmy našich nejmenších předpřípravek a přípravek. Starší a mladší žákyně hrály neuvěřitelných 8 sezón celostátní 1. ligu žákyň
ČR a 3 sezóny 2. ligu. Dva týmy, 25 žákyň, tedy týden co týden
v sobotu nebo v neděli jezdily po celé naší republice. Dnes si to už
ani nedokážu představit. Ráno v 5 hodin odjezd večer ve 21 hodin
příjezd. S fotbalem naše žákyně procestovaly i celou Evropu. Hráli jsme na mezinárodních turnajích v Holandsku, Česku, Francii,
Chorvatsku, Anglii, Dánsku, Itálii, Španělsku, Polsku a Slovensku. Byly na takových stadionech jako Old Traford v Manchestru,
Ajax Aréna v Amsterodamu a Nou Camp v Barceloně. Ženy hrály
5 sezón divizi, 6 sezón 3. ligu ČR a 1 sezónu 2. ligu ČR. Muži
hráli 18 sezón Okresní přebor III. a IV. třídy.
Co se podařilo? Čtyři naše hráčky hrály 1. ligu ČR v Pardubicích, dvě naše hráčky hrály 1. ligu v Hradci Králové a tři naše

hráčky to dotáhly až do reprezentačních výběrů ČR. Naše dvě
hráčky se také staly fotbalovými rozhodčími a pískaly či ještě
pískají na celostátní úrovni tedy 1. a 2. ligu žen ČR. Naši muži
jednou vyhráli mistrovství Rokytnic a dvakrát byli druzí. I když
týmy mužů a žen už v současnosti nemáme, scházíme se. Muži
hrají v lednu turnaj O pohár Orlických hor a ženy v červenci
Sázavský pohár.
Děkuji všem, co se na těchto úspěších podíleli i těm, co už nejsou mezi námi a odešli do fotbalového nebe. Často na ně myslím,
oba Petry, Zděnka a Jana. Moc nám chybíte.
Co se nedaří? A to je právě ono, sehnat nejen nové mladé trenéry a funkcionáře, ale dokonce i nové mladé hráče a hráčky. Určitá
pohodlnost, počítače, mobily a velký výběr sportovních kroužků
v malém městě s rapidním úbytkem dětí se musí zákonitě projevit.
Kde jsou ty časy, kdy fotbal hrálo 20 dívek jen z Rokytnice. Dnešní uspěchaná konzumní doba tomu také nepřeje, navíc se pracuje
od rána do večera o sobotách a nedělích nevyjímaje. Kariéra a finance jsou dnes až na prvním místě.
Přesto všem děkuji, a i když mi ubývá sil, budeme ve sportovním životě pokračovat dále.
Jaroslav Unger

Viking Union Rokytnice naděloval Mladí Vikingové také bez porážky
Naše ženy, slečny a dívky byly pozvány na přípravný zápas
V turnaji mladších žáků konaného 9.2. 2020 v rokytnické hale si
s děvčaty z Gymnázia Žamberk hrající středoškolskou halovou naši hráči a hráčky počínali pod vedením trenéra Romana Moudfutsalovou ligu. Zápas byl vyrovnaný jen do poločasu, který skon- rého na výbornou. V celém turnaji ztratili jediný bod za remízu
čil 0:1 a gymnazistky ještě stačily fyzicky. Druhá polovina zápasu s Českým Meziříčím a turnaj suverénně vyhráli.
už ale byla v režii žen a dívek rokytnických Vikingů a skóre narostlo až do konečných 1:17.

q Za Viking Union Rokytnice hrály: vpředu v pokleku
brankářka Petra Straková, uprostřed zleva stojí Nikola Rebhanová, Lenka Nimrichtrová, Sabina Plašilová a Natálie
Hynková, vzadu zleva stojí Denisa Holmanová, Markéta
Langrová, Jaroslava Malinová a Jaroslav Unger.

q Za Rokytnici hráli: v pokleku zleva Kopřiva, Forche, Fígl,
Kaute Martin a Brokeš, vzadu zleva stojí Dunka Roman,
Veverka, trenér Moudrý, Kaute Josef, Horský Tomáš, Horský Václav a Heidlerová Viktorie.

Ve dvouhodinovém povídání se nalodíme na nejslavnější parník a prožijeme jeho skutečný příběh. Prohlédneme si
dochované fotografie a zhlédneme vzácná videa ze dne vyplutí, porovnáme realitu s nejslavnější filmovou verzí a téměř
se dotkneme originálních artefaktů z vraku lodi. Pro posluchače mám připravené i příjemné setkání s někým, kdo měl
příbuzného na lodi během osudné plavby.

žaluzie krčMář

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

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

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

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

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍME:

q
q
q
q
q
q

Potřeby na karnevaly
Krmivo pro psy, kočky a venkovní ptactvo
Kancelářské potřeby
Výměna bombiček – Soda stream
Fotosběrna
Výběr peněz z Air bank
(prostřednictvím terminálu Sazka)

Sestavila společnost OREDO s.r.o. (platı́ od 01. 01. 2020 do 12. 12. 2020)
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Javornice
Kameničná
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6 23

15 13

2

2

jede v pracovnı́
3
3
3
odj.stánı́ ch3dnech3
jede v sobotu
6 † 11
6 † 11
6†
Orlické
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13 05Lanškroun,Česká
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Městské informační a kulturní středisko Rokytnice v Orlických horách
a ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Rokytnici v O. h. Vás srdečně zvou na

v sobotu 14. března 2020




od 14.00 hod.
v aule základní školy

Oblečte masky a přijďte si užít odpoledne plné tance a soutěžíǤ
Vstupné: děti vmaskách zdarma, děti bez masek 15Kča dospělí 30KčǤ

Město
Rokytnice 
v Orlických horách
517 61

HORSKÝ KURÝR - Regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí.
Vydává Město Rokytnice v Orlických horách jako periodický tisk
územního samosprávného celku. Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová
DiS, redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Lucie Grunclová DiS,
Jiří Koblása.
Adresa redakce: Horský kurýr, náměstí T.G.M. 68, 517 61 Rokytnice
v O.h. Tel: 491 616 995, 736 752 200. E-mail: hoku@rokytnice.cz
Registrace MK ČR E 11929. Vychází jako měsíčník. Uzávěrka
pro dopisovatele do 20. každého měsíce. Příspěvky čtenářů
a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Náklad 500
výtisků. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn. Horský kurýr
se vydává za finanční podpory společnosti Nábytek - prodej s.r.o.
Vysoké Mýto. Toto číslo vyšlo v březnu 2020. Cena: 10,- Kč
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Odběratel:

Novinová zásilka

