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ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

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

Informace z jednání rady města dne 12.4.2021
zkrácený výpis
l Zápis do Mateřské školy Rokytnice v Orlických
horách
Starosta předložil informaci ředitelky MŠ o zápisu
do Mateřské školy v Rokytnici v Orlických horách,
který proběhne bez osobní přítomnosti dětí v termínu
od 10.5.2021 do 14.5.2021.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere
na vědomí informaci ředitelky MŠ o zápisu do Mateřské školy v Rokytnici v Orlických horách, který proběhne bez osobní přítomnosti dětí v termínu
od 10.5.2021 do 14.5.2021.

Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzavřít s organizací Domácí hospic Setkání, o.
p. s., se sídlem Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/3/2021 ve výši 5 000 Kč.
Rada města Rokytnice v Orlických horách
schvaluje uzavřít se zájmovým sdružením právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy
a Kladska - Euroregion Glacensis, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách
č. VS/4/2021 ve výši 2 000 Kč.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzavřít se spolkem OD5K10, z. s., se sídlem Tylova 373, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/5/2021
ve výši 9 000 Kč.
l Darovací smlouva – ŠKODA AUTO a. s.
Starosta předložil darovací smlouvu se společností
ŠKODA AUTO a. s., kde předmětem je peněžitý dar
ve výši 100 000,- Městu Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzavřít se společností ŠKODA AUTO a. s., se
sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav darovací smlouvu dle předloženého návrhu.

ZEPTALI JSME SE…

starosty Města Rokytnice v O.h. pana Petra Hudouska

l Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Radě města byly předloženy návrhy smluv. Předmětem smluv je poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům
dle schválení radou města dne 25. 1. 2021 a 8. 3. 2021
dle schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzavřít s organizací Albertinum, odborný a léčebný ústav Žamberk, se sídlem Za Kopečkem 353,
564 01 Žamberk, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/2/2021 ve výši 10 000 Kč.

Rada města schválila na svém zasedání přijetí peněžitého daru městu ve výši 100 tisíc korun od společnosti
ŠKODA AUTO a.s. Na co budou peníze použity?
Jedná se o součást projektu Mobilita sociálních služeb, který probíhá již třetí rok a jeho smyslem je v případě našeho města podpořit rozvoj terénní pečovatelské
služby. V principu to probíhá tak, že ŠKODA AUTO
pronajme městu na 12 měsíců vozidlo a současně poskytne finanční krytí formou daru na úhradu jeho pronájmu. Po 12 měsících dojde k jeho výměně a akce se
opakuje. Samozřejmě možný je i jeho odkup pro trvalé
potřeby města, ale k tomuto kroku zatím naše město nepřistoupilo. Každopádně za tuto velkorysou formu pronájmu velmi děkujeme!
ZS

VZPOMÍNKA

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

Pro děti a mládež:
Děsivé dějiny – Neskuteční Inkové
Encyklopedie – Život na venkově
Říkejte si pohádky – F. Hrubín a J. Trnka
Divadélko se zvířátky – moudré pohádky
Minecraft - komiks

Beletrie pro dospělé:
Kokain – Liebert, S. /Kariéra německého dealera/
Padesátka – Kotek, V. - …takovej horskej humor

Za všechnu lásku a péči
Tvou, co s vděkem dnes Ti
můžeme dát... hrst krásných
květů na pozdrav a pak již
jen vzpomínat.
Dne 9. května 2021 tomu
byly již 4 roky, co nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a prababička, paní Věra Vitvarová.
Za Vaši vzpomínku budeme rádi.
Stále vzpomínají dcery
Lenka a Věra s rodinami.

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
Roman Holubář, Pěčín 517 57
tel. 739 130 375, www.romanholubar.cz
email: holubar.roman@seznam.cz
Cena od 3,80 Kč/Kg, rozvoz zajištěn

Pro ženy:
Provdaná proti své vůli – Lajla
Manželky – Keleová - Vasilková, T.
Hvězdy na cestě – Karin Krajčo Babinská
Deníček moderního páru – Landsman, D.
Borůvky – Nesvadbová, B.
Thrillery, detektivky:
Tajemství abatyše z Assisi – Vondruška, V.
Anděl smrti – Sklář, R.
Nůž – Nesbo, J.
Pátá profese – Morrel, D.
Špionážní román:
Cena za sílu – Huston, J.

KAMENICTVÍ

ŠNaučná literatura:
Zmizelé Orlické hory – Mach, J. – doporučujeme!
Poslední roky s Karlem – otevřená zpověď Mistra
Jožo Ráž – Návrat z nebe
BURZA KNIH: Bude - li se nákazová situace nadále
vylepšovat, otevřeme burzu knih a časopisů v měsíci květnu. Burza bude probíhat v otevírací době
knihovny.

CENÍK PRO ROK 2021
platný od 1.1.2021 do 31.12.2021

vodné za 1 m3...............................................23,64 Kč + 10% DPH
Rokytnice,Pěčín, Nebeská Rybná

Již přes čtvrt století jsme tu pro vás,
firma založena již v roce 1989

Kvalitně za velmi přijatelné ceny









Nabídka kompletních kamenických služeb
Výroba a montáže pomníků a jejich částí
Broušení a opravy hrobů, rovnání hrobů
Zhotovení nápisů do kamene i černého skla
Hřbitovní doplňky, keramické fotografie
Konsultace zdarma
Žádné hromadné nábory
Volejte, přijedeme individuálně za vámi zdarma

ČESKÉ LIBCHAVY 89
tel.: 603 281 831, 732 588 957
e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
www.kamenictviraska.cz

(26 Kč vč. DPH po zaokrouhlení)

stočné Rokytnice za 1 m3...........................41,82 Kč + 10% DPH

(46 Kč vč. DPH po zaokrouhlení)

stočné Pěčín za 1 m3...................................40,91 Kč + 10% DPH

(45 Kč vč. DPH po zaokrouhlení)

srážková voda za 1 m .................................41,82 Kč + 10% DPH
3

(jen pro podnikatelské subjekty)

RAŠKA & HOFFMAN

(46 Kč vč. DPH po zaokrouhlení)

Rokytnická voda, s.r.o., čp. 357, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČO: 25978641, DIČ: CZ25978641, tel. 494 595 604
e-mail:rokytnickavoda@tiscali.cz

PŘEDPLAŤTE SI
HORSKÝ KURÝR
Roční předplatné pro obyvatele Rokytnice v Orlických horách
se nemění. Cena je 90 Kč.
Objednání předplatného je možné osobně v redakci Horského
kurýra (Infocentrum - Dům služeb na náměstí v Rokytnici) nebo
e-mailem na adrese: hoku@rokytnice.cz.

ZPRÁVY Z OBCÍ
PĚČÍN
Na veřejném prostranství před prodejnou vzniká odpočinV dubnu byla zahájena výstavba čistírny odpadních vod
kové místo s parčíkem a altánkem. Akce probíhá v rámci pro ZŠ a MŠ Pěčín.
projektu Revitalizace sídelní zeleně v obci Pěčín. Více se
dočtete v příštím vydání Horského kurýra.

BARTOŠOVICE
Na Vrchní Orlici se natáčel film. Filmaři zinscenovali
požár kostela i přilehlého místa.

ŘÍČKY
V budově obecního úřadu se připravuje otevření nové vinotéky a kavárničky. Navštívit ji budeme moci snad během
května, až to vláda dovolí. Na fotografii můžete vidět dobroty, na kterých si zde pochutnáte.

q Obchůdek u kostela v Říčkách

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

Okolím Nebeské Rybné

Na kostelní věž v Orlickém Záhoří byl zavěšen nový
zvon sv. Jan Nepomucký. Jeho zvonění můžeme slyšet dvakrát denně.

ZS
Foto: ZS, OP, Obec Bartošovice, Obec Orlické Záhoří

q Odborná sociální poradna v Rychnově nad Kněžnou
nabízí pomoc pečujícím o blízkou osobu, pozůstalým
a všem, kdo si potřebují promluvit o svých starostech,
obavách a strachu ze smrti.

q Památná Lípa srdčitá u Nebeské Rybné
na pozemcích společnosti Orlicko je
památkově chráněna
od roku 1996. Má výšku 22 metrů a obvod
590 cm.

q Panenka Marie v Nebeské Rybné s výhledem na kostel svatého
Filipa a Jakuba a bývalou školu, dnešní Penzion Orlicko.
ZS
Foto: Linda Westcott

Jak si pěčínská škola poradila
s online výukou?
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy.“
Věta, kterou kdysi prohlásil Jan Amos Komenský a která
nám svoji aktuálnost ukazuje i v dnešní době, kdy většina žáků usedla doma za stůl k počítači, místo do školních
lavic, a to hned na několik dlouhých týdnů. Učiteli se tak
mnohým žákům stali jejich rodiče, sourozenci nebo prarodiče a s těmi opravdovými vyučujícími probíhala výuka
online formou.
Nyní se ale mohla do škol vrátit alespoň část žáků mezi
své spolužáky a spolužačky a znovu se učit téměř naplno
jako dřív. Věřím, že taková online výuka nebyl lehký úkol
jak pro pedagogy, tak i pro samotné žáky.

Na otázku, jak si paní Dušková poradila s online výukou
jednotřídky, která je složena z 1-4. třídy, odpovídá: „Výuka probíhala v pondělí, ve středu a v pátek. Každá třída
měla výuku 45 minut denně, u čtvrté třídy to bylo 60 minut
vzhledem k většímu počtu žáků i větší náročnosti učiva.
V úterý a ve čtvrtek žáci dostávali domácí úkoly na vypracování, které většinou byly z více předmětů.“ Tento počet
online hodin se hodně odvíjel od toho, co bylo doporučeno ministerstvem školství. Náplň vyučovací online hodiny
se skládala například z počtů, čtení, českého jazyka, ale
některé třídy již měly i prvouku a anglický jazyk. Vše se
tedy dalo krásně stihnout a probrat. „Díky tomu, že jsme
se s žáky na online výuku připravovali již ve škole, tak
nikdo neměl doma s připojením do programu MS Teams
problém. Minimální problémy občas nastávaly jen v případech, že bylo doma připojeno ve stejný čas na výuku
více lidí a wifi připojení mělo co dělat, aby to utáhlo, jinak
jsme se s žádnými většími problémy nepotýkali.“
Jak už ale bývá zvykem, děti by nebyly dětmi, kdyby si
i trochu těch lumpáren nevyzkoušely při online hodinách.
Má další otázka tedy zněla, zda se i při online vyučování
dalo setkat s nějakou lumpárnou nebo vtipnou situací, která
by za normálních okolností ve škole nenastala? Paní Dušková s úsměvem vypráví, že i ona se ve svých hodinách při
vyučování setkala například s tím, že někdo z žáků zapnul
maďarský překlad při výkladu nové látky, občas si nějaký
žák lehnul, někdo jiný se během výkladu občerstvil, někdo
si někam odběhl, a tak bychom mohli pokračovat. I toto se
při online výuce může stát.

Zeptala jsem se proto paní ředitelky Věry Duškové
z pěčínské školy, jak na celou online výuku nahlíží ona
a jak si s ní poradila nejen ona, ale i žáci.
„Ještě minulý školní rok, když nebyla možnost využívat
program na online vyučování MS Teams, jsem založila
skupinu na Skype, kam se mohli žáci přihlásit a případně
individuálně konzultovat učivo nebo domácí úkoly. Bohužel tato skupina byla „otevřená“, nikoliv zabezpečená,
a tak hrozilo vniknutí „predátorů“ na Skype a z tohoto důvodu byla skupina ukončena. Výhodou je, že MS Teams je
plně zabezpečen, a tak žákům žádné nebezpečí nehrozí.“
I tak si ale paní Dušková uměla poradit a pro žáky vytvořila
hru po Pěčíně, kdy žáci postupně nalézali písmenka, která
tvořila tajenku.
Na online výuku se pěčínská škola připravovala už
od září 2020, kdy hrozilo již druhé dočasné uzavření škol.
Díky novému modernímu školnímu vybavení – 20 tabletů
pro žáky a interaktivní tabule, které pěčínská škola má, se
na celou situaci každý den průběžně mohla paní Dušková
s žáky připravovat. Žáci se tak společně učili, jak zacházet
s učícím programem MS Teams, ve kterém online výuka
probíhala, kde plnit a kam vkládat jednotlivé domácí úkoly
či přípravy, jak se přihlásit do online hodiny a celkově jak
si osvojit tuto techniku, aby komunikace byla pro děti, ale
i jejich rodiče, co nejjednodušší.

Co ale dodává, tak fakt, že se žáci snažili spolupracovat
a tuto situaci i tak co nejlépe zvládnout. Stejně tak vypráví
i o spolupráci rodičů, kteří se svým dětem snažili doma vytvořit co nejlepší prostředí k výuce a kteří těm nejmenším
během výuky, ale samozřejmě i po ní, pomáhali. I jim patří
velký dík za tak úžasnou spolupráci.
A u spolupráce ještě chvíli zůstaneme. Nesmíme totiž zapomenout na další členy pěčínského učitelského sboru, kteří
s chodem celé online výuky pomáhali a zapojovali se a spolupracovali, jako například pan učitel Pavel Janeček, který
s žáky vedl online hodiny prvouky. Dále se zapojily i další
pracovnice, paní Dusilová a paní Křehká, které měly na starost hlavně předškoláky a vytvářely pro ně různé pracovní
listy, které byly buď v online podobě nebo formou tajenky
či omalovánky a tyto pracovní listy předškoláci doma vypracovali se svými rodiči a následně v online formě odeslali
zpět ke kontrole. Těchto pracovních listů ale využívaly i děti,
které ještě nejsou v předškolním věku, a tak své dovednosti
mohlo doma se svými rodiči rozvíjet více dětí.
A jaké výhody může mít taková online výuka? Spousta
dětí shledávala výhodu samozřejmě v tom, že do školy nemusí vstávat tak brzy, nemusí nikam dojíždět, ale stačí si
jen sednout k počítači či tabletu a je to. I pro spoustu pedagogů toto byla určitá výhoda.

A jak se na celou situaci dívá paní Dušková teď po návratu dětí do škol? „Nemohu říci, že bychom vychovávali
generaci, která bude nevzdělaná či oproti ostatním nějak
více pozadu. Samozřejmě, dětem to něco vzalo, ale také
dalo. Stačí se jen podívat na jejich obrovský pokrok v IT
technice. Naopak bych řekla, že některé třídy jsou s učivem v předstihu a některé jsou přesně tam, kde v probíraném učivu být mají. Jediné, co žáci teď více trénují a na co
se zaměřují, je čtení. Každé ráno si po jednotlivých třídách
dávají hodinu čtení navíc, kterou vede paní Adášková.“
I z tohoto důvodu byl založen minulý školní rok ve škole
čtenářský kroužek, který byl od 2. do 4. třídy, kde se žáci
zdokonalovali ve čtení.

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY

Od pondělí 12. dubna se rozezněly dětské
hlásky v okolí budovy školky. Neskutečně krásná písnička
po dlouhé době ticha.
Od pondělí 26.4. se toto
dětské hemžení rozlehlo po celé školce. Budeme doufat, že to nejhorší je za námi. Určitě
ale bude i pro ty nejmenší znamenat velký rozdíl doba před
Je na dětech vidět, že se do školy těšily? „Děti se těšily a po Covidu.
moc, ne tolik na mě nebo na úkoly, ale samozřejmě na kolektiv svých spolužáků a na kamarády, které tady mají.“
Některé dětské postřehy a otázky jsou úsměvné, ale i trpA má poslední otázka zněla, těšila se do školy i paní Duš- ké. Při setkání s jedním z menších chlapců jsem se snažila
ková? „Do školy jsem se těšila moc, hlavně na děti i ko- usmívat a vlídně pohovořit. Usmívejte se pod rouškou, jak?
legyně a to, že se vše vrátí do normálu. Doufám, že už Od prťouska zaznělo: „a ty mluvíš taky pusou?“ Že bych už
zůstaneme otevření a že nás žádné další zavření nečeká, díky respirátorům ztratila nejen úsměv, ale i pusu? A od dalale myslím, že když jsme zvládli tohle, že už zvládneme šího dovedy přišla informace: „U nás doma ten virák byl
všechno.“
taky, ale já jsem spal, a tak jsem ho neviděl. Tak si na něj
příště počíhám.“ Já doufám, že žádné příště nebude.
Myslím, že pěčínská škola si tedy s online výukou a celou
situací poradila velmi dobře a patří jí veliký obdiv. UčiteOvšem ani při uzavření školky nebyly děti nechány bez
lům, žákům, ale i rodičům a všem ostatním dobrovolníkům aktivit. Kdo šel okolo školkového plotu, tak se mohl něco
patří veliké díky!
dovědět, něco zopakovat a také se zapojit do společných akAnežka Koukolová tivit. Úkoly pověšené na plotě, byly často větším oříškem
pro dospělé – hlavně tatínky – než pro děti. Např. postava
s pytlem na zádech. Podle dětí – Jedna dvě, Honza jde…
Podle přihlížejícího tatínka – někdo to nese pytel brambor
a nejsou namaštěný? Zkrátka vzdělání si mohl doplnit kaZÁPIS
ždý.

MŠ Rokytnice

DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
v Rokytnici
v Orlických horách

proběhne bez přítomnosti dětí v týdnu
od 10.5.2021 do 14.5.2021
TO VÍ KAŽDÝ KLUK I HOLKA
– NEJLEPŠÍ JE NAŠE ŠKOLKA!
Zákonný zástupce, který chce zapsat své dítě do MŠ v Rokytnici v O.h., má možnost vytisknout si materiály umístěné
na stránkách naší školy (zápis) nebo si je vyzvednout u dveří školní budovy (zvonek, telefon). Vyplněné, ofocený rodný list dítěte a s potvrzením od pediatra o očkování následně
do 28.5.2021 dodat do ředitelny MŠ.
Těšíme se. Vaše školička

V době Velikonoc si rodiče přicházeli pro obálky naplněné překvapením a náměty na tvoření. Následná pochvala
rodičů potěšila.
Aktivity, které vytáhly rodiče i děti do přírody a k procházkám po městě, byly připravené s láskou a pílí. Lesní
hra přivedla děti do všech koutů lesního parku a hledání malých obrázků se zvířátky bylo napínavé. Instrukce k plnění
obsahovaly i poznámku o tom, jak se v lese chovat a „co
si do lesa přinesu, to si také odnesu“. Ovšem při pohledu
na nepořádek okolo ohniště se musím zamyslet. Copak ti
návštěvníci, co zanechali v lese lahve, obaly a jiný nepořádek, nechodili do školky? Tam by informaci dostali. Doporučuji těmto „nepořádníkům“, aby se pro své odpadky
vrátili a případně se vrátili i do školky. Dozví se tam plno
zajímavých postřehů od těch nejmenších.

Druhá hra byla o poznávání našeho města. Leckdo ocenil
svérázný způsob zadávání úkolů, ale i to vyjádřilo pohled
Případné dotazy na tel.č.
na město. Kdo pečlivě prochodil všechny trasy a neopiso494 595 106, 739 455 252, 731 578 005,
val, tak byl uchozený a unavený jako kotě.
reditel.ms@rokytnice.cz
pokračování na straně 8
Bc. Vlasta Gallová, ředitelka školy

Dokončení ze strany 7
Ale zase došlo ke společně prožitému času a určitě i rodič
najednou zjistil, že jeho dítě ví mnoho věcí, které třeba ani
sám nezná. Po nalezení, doplnění a vyluštění tajenky, se děti
dozvěděly, jak se na ně všichni ve školce těšíme.
Při čtení těchto řádek už budeme mít nové otevření naší
školky za sebou. Nemusíme se testovat (i když naši malí hrdinové zvládali s přehledem), nemusíme se trápit s rouškou,
a hlavně máme kolem sebe kamarády a můžeme se něco
naučit s paní učitelkou.
Doufejme a přejme si, aby tato „virová zkušenost“ pomohla všem lidem k přehodnocení některých postojů a hodnot. Myslím, že každý si uvědomil, že setkávání a vzájemná
pomoc, úcta, tolerance a láska jsou v našem životě nepostradatelné.
Přeji nám všem krásné léto, zdraví a veselé a spokojené
děti.
Vaše školička (V.Gall.)

Co můžete od takové výpravy
očekávat?

MŠ Bartošovice
LOUČENÍ A VÍTÁNÍ
Jarní svátky jsme si ve školce moc neužili, za to jsme si s předškoláčky v rámci akce „Uklidíme Česko“ a „Den Země“ udělali
trochu pořádek v okolí mateřské školy i jinde po Bartošovicích.

 Zábavy tolik, kolik jen úrodné nížiny Nilu mohou nabídnout.
 Dobrodružství, před kterým i Řekové blednou závistí
 Hojnosti jídla a pití nevyjímaje.
Pokud máte pocit, že Vás (nebo vaši ratolest) láká
14 dní v duchu tradičních táborů. Neváhejte se přidat.
Nenabízíme sice výuku jazyků, ani kurzy programování,
či vojenský dril, co však můžeme nabídnout, je fajn parta
vedoucích, která ví, co dělá a program prošpikovaný táborovými aktivitami. Určitě tedy nebude chybět posezení
u táboráku s kytarou, hry v lesích i na loukách, dokonce
bude i šance se naučit pár uzlů, morseovku nebo jak se
neztratit s mapou v ruce. Prostě klasika.
www.taborovajizda.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ BARTOŠOVICE
V ORLICKÝCH HORÁCH
BUDE 12. 05. 2021 V 10.00 HOD.
V NAŠÍ ŠKOLCE!
Údaje a doklady pro přijetí dítěte do MŠ:
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce
- doporučení školského poradenského zařízení
(v případě specifické poruchy a chování)
www.skolkabartosovice.cz

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

Firma: 465 612 077
Mobil: 602 412 012
Privat: 645 612 602
564 01 ŽAMBERK, SNP 1348
www.zaluziecz.cz
e-mail: zaluzie@zamberk.cz

ZNAKY A ERBY MĚST A ŠLECHTICKÝCH RODŮ - 63. DÍL
Nyní přecházíme ke skupině obcí, které mají ve svém znaku
atribut, jenž nás přímo navádí na název obce. O tom jste
se mohli nedávno přesvědčit u obce Václavy, které mají
ve znaku Václavky. Tentokráte ale jde o rostlinu křen, kterou
se honosí obec... (PRVNÍ TAJENKA). Tuto obec najdete
4 km západně od Slavkova u Brna. Dříve se zvala Chřenovice a je připomínána již ve 13. století. V obci byl v roce 1805

před bitvou u Slavkova hlavní stan Ruko – Rakouských armád. V současné době v obci žije 423 obyvatel a celková
katastrální výměra obce je 904 ha. Obecní znak pak věrně
znázorňuje jméno obce. Nakonec ještě jedna perlička. Sbor
dobrovolných hasičů má také družstvo žen a právě tyto ženy
založily originální divadelní amatérský soubor, který vystupuje pod názvem... (DRUHÁ TAJENKA).

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA
VODOROVNĚ: A. Podzimní květina, francouzský
pilot F1. – B. Spojovací součástka, MPZ Nizozemska,
Turek. – C. Kanál, Evropan,
nářečně „tento“. – D. Tříslovina, nářečně „trám“, planetka. – E. Cizí ženské jméno,
škrabka u pluhu, Drávid.
– F. V esperantu „čin“, SPZ
Rychnov n.Kn., dřívější
jednotkový dům, jméno
herečky Divíškové. – G.
Bezkmenné rostliny, šutr. –
H. Slovensky „jídlo“, kolem.
– I. Součást indiga, připravovat hudební nástroj ke hře. –
J. Anglicky „člun“, neoděné,
nářečně „záchrana“. – K.
Rusky „auto“, původní obyvatel Itálie, svobodný statek.
– L. Chyba, nářečně „zdar“,
římskými číslicemi 1506. –
M. Otázka při sázce, svazky, čínský hudební nástroj,
pohodný. - N. Vysoká karta,
levně, spravedlivý ze Sodomy. – O. Město v Polsku,
území v JAR.
SVISLE: 1. Řízek, SPZ Jihlavy, slovensky „jak“. – 2. Jednotka aktivity, PRVNÍ TAJENKA. – 3. Měřicí
přístroj, sezdat, šikmo. – 4. Západočeské město, stolní hra, telegrafická tečka. – 5. Popěvek, město v Řecku,
SPZ Loun, španělský tanec. – 6. Nářečně „odpočinek“, označení našich letadel, vývojka. – 7. Průzkum veřejného mínění, DRUHÝ DÍL DRUHÉ TAJENKY. – 8. Hora Velké Fatry, pohádková bytost. – 9. Vojenská
jednotka, snad, metropole Albánie. – 10. Zůstat, čidlo zraku, medikament, starořecký zhýralec. – 11. PRVNÍ
DÍL DRUHÉ TAJENKY, podnik v Trutnově, rvačka. – 12. Judistická žíněnka, maketa, drť. – 13. Město
v Itálii, neželet. – 14. Mořská vydra, jméno herce Jiráka, zvýšený tón.
NÁPOVĚDA: A – PROST, D – TAMOL, I – INDOL, K – AVTO, M – TOMI, 5 – RÍO, 6. – RAST, 10 –
ASOT, 13 – NOLI.						
Vladimír Čihák, znění tajenek na str. 15

Všimli jsme si...

Šimkův obraz putuje na výstavu

Na rokytnickém vlakovém nádraží u Muzea železnice se
v půlce dubna objevily dvě nádherné parní lokomotivy. Ta
jedna patří rokytnickému muzeu (dočetli jste se o ní v minulém čísle), druhá mašinka je z majetku Muzea starých strojů
v Žamberku a byla přes zimu deponována v našem muzeu.
Jak mi sdělil pan starosta Hudousek, chystá se její převoz
na dojednané výkony po celé republice, takže se do Rokytnice už asi nevrátí. Její přezimování u nás bylo výjimečné.
Nadšené „kluky“ od vláčků jsme mohli pozorovat při
údržbě a pracích na zprovoznění rokytnické lokomotivy.
Pracovníci od žamberecké lokomotivy provedli také např.
vymytí a naplnění kotle své lokomotivy stylově pomocí
parní stříkačky.
Na fotografiích můžete vidět naši mašinku číslo 328.011
a tu žambereckou s číslem 431.032.		
vj

Obraz Neratova od malíře Jindřicha Šimka, který zdobí interiér městského úřadu v Rokytnici, bude zapůjčen
Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Obohatí tak
expozici výstavy Vcházení do krajinomalby a krajinářské
fotografie, která potrvá do konce tohoto roku.
ZS

q Jindřich Šimek, „Neratov, 60. léta“

ZAJÍMAVOSTI
OKOLO NÁS
Snad málokdo nezná
„stromovou alej“ na okraji
Rokytnice, která se táhne
směrem na Nebeskou Rybnou. Alejí vede žlutá turistická značka, která nás provází
okolo usedlosti Nový Dvůr
a hned za ním se alej dělí
na dvě části. Jedna směřuje
do kopečka k lesu a druhá
upaluje dolů k hlavní cestě, kde končí. Odhadovaná
délka stromořadí by mohla
být okolo 1000 m. V této
části na nás čeká více jak
150 stromů s pestrostí 14ti
druhů. Za zmínku stojí stará
lípa, která se nachází v první třetině cesty a dozajista
neunikne pohledům všech
procházejících či projíždějících. A také aby ne... Zaujme svým rozeklaným a vykotlaným kmenem, který
má na obvod úctyhodných
704 cm a její stáří se odhaduje na více jak 250 let.

Kouzlo aleje je v každém
ročním období jiné, ale asi
nejvíc fotogenické bývá
v podzimním čase.
V těchto dnech se zelení
velikáni probouzí do jarního života, aby nejenom nám
nabídli něco ze svých možností.
SaM

Náš rozhovor s Martinem Cvejnem
Martina jsem navštívila v jeho hrnčířské dílně v Žamberku
v Hluboké ulici. Odkud Martina Cvejna můžete znát? Je aktivním členem Clanu Orlických horalů, v masce medvěda se každoročně účastní masopustního průvodu a v čertovském převleku mikulášské v Rokytnici. Setkat se s Martinem můžeme
též na jarmarcích a trzích, kde prodává své keramické výrobky.

a používám dva typy – šedou a hnědou. Na elektrickém keramickém kruhu vytočím požadovaný tvar. Po zatuhnutí se
přidělá ucho a natře se barvou. Nejpracnější a časově nejvíc náročné je zdobení – dekorování. To je rytí, malování,
zdobení různými razítky a linority. Po zaschnutí, které trvá
dva až pět dní, podle velikosti výrobku, přijde čas na první
vypálení v peci, na tzv. přežah, kde je teplota 900 ºC. To trvá
Martine, Tvá původní profese je strojařina. Jak ses do- včetně chladnutí jeden den. Následuje glazování a patinování a znovu se vypaluje při 1100 stupních.
stal k výrobě keramiky?
Poprvé jsem se setkal s výrobou keramiky jako dobrovolník u pana Dragouna na Villa Nově v Uhřínově. Bylo mi
tehdy asi 17 let. Na hrnčířském kruhu jsem se naučil dělat
„středověkou“ keramiku. Bavilo mě to, a tak jsem po škole šel pracovat do Bartošovic na Kopeček. Keramiku jsem
tam točil asi 8 let. Pak jsem si zařídil dílnu v domě u rodičů
a věnoval se řemeslu při zaměstnání.
Pocházíš ze Solnice, ale usídlil ses v Žamberku. Proč
právě Žamberk?
V Žamberku mám práci v Bűhleru, a tak jsem se zde poohlížel také po nějakém bydlení. O tomhle domě jsem věděl, jezdíval jsem kolem a také jsem znal lidi, kteří tu byli
přede mnou. Když přišla nabídka dům koupit, neváhal jsem
a šel do toho. Výhodné umístění domu blízko centra a přitom se zahradou a hlavně s možností zřídit si zde dílnu, pro
mě bylo rozhodující. Na domě je spousta práce. Místnost Vyrábíš také repliky historické keramiky.
Ano, vyrábím repliky středověce vypadající keramiky,
směřující do ulice využívám jako dílnu. Lidé chodí kolem
a sledují mě při práci. V jedné výloze vidí mě u hrnčířského jako jsou vázy, džbány, korbele, talíře, mísy, lampy, nač
si vzpomeneš. Jsou většinou na zakázku třeba pro šermíře
kruhu a ve druhé ukázky mých výrobků.
nebo na vybavení středověkých hospod.
Dům má obrovský potenciál a duši. Byl zde koloniál,
později čajovna a majitelé byli zajímaví lidé. Čeká mě opra- Máš nějakou specialitu, kterou jiní hrnčíři běžně nedělají?
Vyrábím různé druhy světel, lampy na svíčky či stylové
va střechy, díky níž bych mohl využívat i prostory v patře.
cylindry na lampy. Na zakázku jsem dělal kachle k historicVidím nádhernou keramiku – hrníčky, misky, bábovní- kým kachlovým kamnům.
ky, ... Mohl bys mi popsat, jako úplnému laikovi, výrobKde je Tvoje keramika k vidění a ke koupi?
ní proces jednoho takového hrníčku?
Úplně nejraději jsem, když zákazník přijde za mnou
Úplně nejdřív je potřeba koupit keramickou hlínu. Ta
je smíchaná z různých jílů. Já si pro ni jezdím na Moravu do dílny, kde si může vybrat z mých výrobků anebo se do-

Na závěr bych chtěla Martinovi popřát hodně úspěmluvit na nějaké zakázce. Jinak některé výrobky jsou v kavárně v Ústí nad Orlicí a v obchůdku v Říčkách. Do Říček chů a splnění všech jeho plánů.
Zuzana Soběslavová
jsem teď dodával také hrníčky a talířky pro připravovanou
kavárnu a vinárnu, která se bude brzy otvírat.
Jinak prezentuju výrobky na facebookovém profilu: MC
KERAMIKA. Objednané výrobky také posílám zásilkovnou. Aby se zboží nerozbilo, musí být dobře zabalené.
Na obalení používám (výhradně) použité obaly, letáky, kartony, takže recykluji .

Dá se hrnčířinou v dnešní době uživit?
Asi dá, ale pro mě je koníčkem.
Člověk by myslel, že při zaměstnání a hrnčířině už
na další zájmy nezbývá čas.
Mám teď hodně práce, takže času moc nezbývá. Byly
doby, kdy jsem jezdil s partou dobrovolníků na hrad Orlík u Humpolce, kde jsme celé víkendy pracovali na údržbě
hradu. Na to už teď není kdy. Občas si vyjedu na své motorce na nějaký ten motosraz. Rád se zapojuji do akcí Clanu
Orlických horalů, kde jsem členem. Jinak se věnuju řemeslu
a opravě domu.
Až se život vrátí zase k normálu, plánuješ nějaké
workshopy nebo ukázky v dílně?
Plány jsou. Přál bych si, aby zde vznikl otevřený ateliér
pro mé kamarády a známé,
ale i pro lidi, kteří by měli
zájem si něco vyzkoušet.
Zatímco jsme si povídali, Martin vytočil na kruhu
velkou formu na bábovku,
několik korbelů a ještě mi
stihl ukázat, jak se co dělá,
kde se keramika suší, pálí
a spoustu jiných zajímavých
věcí. Při práci si pouští muziku a řemeslo ho těší, což je
nakonec vidět i na jeho „vymazlených“ výrobcích.

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

23.7. - 25.7. 2021

SBĚRNÝ DVŮR
V ROKYTNICI
Otevírací doba sběrného dvoru
v Rokytnici je:
úterý		
čtvrtek		
sobota		

13.00 – 18.00 hodin
13.00 – 18.00 hodin
08.00 – 12.00 hodin

Okénko do historie
rokytnické kopané
Po velmi úspěšném druhém ročníku ve II. okresní třídě přišel rychlý pád. Jak k tomu došlo? O tom viz úryvek
z kroniky napsané Václavem Citem. Seběhlo se několik
okolností a rázem byl třetí ročník bojem o záchranu v soutěži, která nakonec pro rokytnický fotbal dopadla úspěšně.
P. Koukol

do zakouřené kuchyně, kde se na sporáku nacházel hořící olej v hrnci. K uhašení byla použita namočená kuchyňská utěrka a ubrus, který byl přehozen přes hrnec a hrnec
následně odstaven ze zdroje tepla. Prostor byl přirozeně
odvětrán otevřením oken. Po příjezdu HZS Žamberk byl
ve spolupráci termokamerou zkontrolován prostor kuchyně,
stoupaček, střechy a vizuálně byt o patro níže.
Zahájení činnosti mladých hasičů bylo začátkem února
Včasným zásahem jsme uchránili majetek hodnoty 2 miprozatím v nedohlednu, a tak se děti mohly alespoň doma liónů korun, a to i bez toho, abychom vytopili sousedy níže.
zapojit do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže Vzniklá škoda je vyčíslena na 30 tisíc.
2021. Soutěž je celorepubliková.
Celkem se nám sešlo 14 nádherných obrázků s hasičskou
tématikou. Výtvory byly zveřejněny na rokytnickém hasičském Facebooku, kde se během 7 dní mohlo hlasovat o nejMladí hasiči, jejich rodiče, sourozenci a vedoucí se zapohezčí obrázky. Nejvíce „lajků“ v kat. Starší nasbíral Štěpán jili do celorepublikové akce s názvem „Ukliďme Česko –
Benedikt (na fotografii). V kat. Mladší jich nejvíce obdržel Čistá Rokytnice“. Uklidili prostor kolem hasičské zbrojniMiloš Koukol. GRATULUJEME! Menší sladkou odměnu ce, fotbalového hřiště, Družby, vlakového a autobusového
si zasloužili i další, kteří se zapojili do soutěže: Nikola Jirá- nádraží, včetně kolejiště a cesty u kasáren.
tová, Kamila Jirátová, Jonáš Kuchta, Bára Kuchtová, Marie
Po skončení akce objeli vedoucí záchytné body, vše naKoukolová a Amálie Švachová. Doufáme, že odměny bude- ložili na vlek a odvezli na určené místo ve sběrném dvoře
me moci předat co nejdříve.
– v tu chvíli jsme byli první, kdo zatím nasbíraný odpad
odevzdal. Celkem jsme nasbírali 18 velkých pytlů odpadu
plus mnoho objemného, který se ani do pytlů nevešel.

Z ROKYTNICKÉ HASIČÁRNY

SOUTĚŽ:
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

ČISTÁ ROKYTNICE – I MY UKLÍZELI

POŽÁR KUCHYNĚ
V ROKYTNICKÉM PANELÁKU
V pondělí 22. března v podvečer se rozezněla RokytniSPORTOVIŠTĚ MÁME NACHYSTANÉ
cí siréna. Jednotka byla povolána s vozidlem CAS Tatra
– ZBYTEČNĚ
k požáru kuchyně ve výškové budově. Po příjezdu na místo
události bylo ihned nataženo útočné vedení do 4. patra před
Sobota 10. dubna byla celá pracovní. Po dopoledním
dveře zasaženého bytu. Hasiči v dýchací technice vstoupili úklidu rokytnických prostor v rámci projektu „Čistá Rokytnice“ se odpoledne dorostenci, vedoucí a hasičky pustili
do úprav našeho sportoviště nad hasičárnou pro mladé hasiče. A to na základě informací, které proběhly v mediích
ve 14. týdnu, o možnosti sportovní činnosti pro 20 lidí, již
od pondělí 12. dubna.
Došlo na znovu nakreslení čar některých disciplín, položení nových tartanových desek pro prodloužení dráhy
na 60 m s překážkami a především na úklid celé plochy,
včetně odstranění náletů a travního porostu, který se nám
objevil u obrubníků a již skoro zasahoval do závodních
drah.
Šok pro naše zmordovaná těla však nadešel ještě týž
večer, kdy jsme zjistili, že i nadále bude platit sportovní
činnost pouze pro 2 osoby. Další komedie nastala v pon-

dělí, kdy bylo dovoleno sportování 6 dvojicím, které však
od sebe musí být vzdáleny min. 10 metrů – za těchto podmínek však žádnou disciplínu nenatrénujeme. Snad se už brzy
vše vrátí alespoň do režimu, kdy budeme moci realizovat
naši pravidelnou tréninkovou činnost.
Nyní nás ještě čeká oprava kladiny, chlapecké bariéry
a nakreslení čar pro disciplínu štafeta CTIF a 4×60 m před
hasičskou zbrojnicí – tak snad to vůbec v této sezóně využijeme. Za normálních okolností by tréninky probíhaly již
v režimu 2krát týdně a chystali bychom se na první klasické
jarní závody v Bystrém. S tím, že bychom měli již absolvované závody jako Provozská uzlovka, Jablonecká hala dětí
a dorostu, Ostravská hala, Rokytnická hala a Zimní ZPV
v České Rybné.

ÚČET NA POMOC JÍŘOVĚ RODINĚ
KONČÍ – VŠEM DĚKUJEME!!!

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍME:
ÚLOŽNA balíčků
přepravních firem:
DPD a BALÍKOVNA
q
q
q
q
q

Potřeby pro školáky, tvoření pro děti
Krmivo pro psy, kočky a venkovní ptactvo
Kancelářské potřeby
Výměna bombiček – Soda stream
Jarní a velikonoční dekorace

Ke konci dubna, což bylo
téměř tři a půl měsíce od
založení, byla na transZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
parentním účtu na pomoc
Znaky a erby města a šlechtický rodů – 63 díl
Jířově rodině vybrána fi1. KŘENOVICE
nanční hotovost přesahující
2. SMOTANÁ HADICE
275.000,- Kč.
Mezi dárci jsou kamarádi, spolupracovníci, blízcí, přátelské hasičské sbory z Rokytnice nad Jizerou, Kostelce nad
Orlicí, Deštného v Orlických horách, Lukavice a Častolovic, Kolowrat-Krakowský se zaměstnanci, dále také řadoví
členové dalších sborů, příslušníci Hasičského záchranného
sboru Královéhradeckého kraje, členové klubu 1. FC Rokytnice v Orlických horách a další, kteří chtěli v této složité ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH - Nám. T.G.M. 68
Otevřeno každou středu od 13 do 15.00 hodin.
a smutné situaci rodině pomoci.
Účet bude ukončen k 31. květnu 2021. Poté zbývající peníze do poslední korunky přepošleme Petře a dětem.
Po ukončení bude ještě 12 měsíců účet viditelný na stránParta říčkovských dětí se vydala při příležitosti Dne země
kách České spořitelny.
uklidit
odpadky v centru obce. Za prospěšnou činnost byly
JMÉNEM PETRY, DĚTÍ A NAŠEHO SBORU
děti
odměněny
pořádnou porcí hranolek.
ZS
DĚKUJEME VŠEM, KDO PŘISPĚLI.
Jakub Zimmer

OČNÍ OPTIK
JIŘÍ MENCÁK

UKLIĎME ŘÍČKY

Hříčka přírody

q Snímek byl pořízen „fotopastí“ pana hajného.

Jan Nepomucký v Bartošovicích
Socha sv. Jana Nepomuckého u čp. 51 v Bartošovicích.
Původně byla součástí
kamenného mostu přes Divokou Orlici z Vrchní Orlice
do Marienthalu (dnes Niemojów, Polsko).
Při vysídlování německého obyvatelstva po druhé
světové válce byl most odstřelen i se sochou. Povodně v osmdesátých letech
Socha sv. Jana Nepomuc20. století odhalily v hromakého pod Vysokým Koředě sutin část podstavce. Ze
nem
zájmu jsem sutiny odtěžil a našel kompletní třídílný podstaO této soše nám není
vec a část sochy. Další část mi věnoval majitel blízké chalumnoho známo. Stojí v míspy s tím, že to tam kdysi přinesl jeho otec. Nechal jsem vše
tě zaniklé osady Ottendorf,
odvézt do Bartošovic a po marném jednání s úřady o rekonzřejmě jako mnoho jiných
strukci a možném novém umístění jsem sochu postavil u své
patřila k nějaké usedlosti,
chalupy a vybudoval kamenný klenutý mostek přes bývalý
po které ještě nedávno byly
náhon ke vchodu do domu. Sochu restauroval sochař Pavel
zřetelné zbytky základů. Je
Kytka z Prahy.
z 18. století, před opravou
Rub podstavce nese tyto nápisy: Fundator Karolus Heier.
nesla na zadní straně podDen 23. August 1811. Pod tím O.A.M.D.C.
stavce část vročení a nečitelNa nejspodnějším dílu podstavce stojí: Staff. 1863 Sohn
ný zbytek nápisu. Objekt nechal před několika lety opravit majitel pozemku Lesy České Dav. Hoher. Zřejmě jde o štafírské práce a provedl syn Darepubliky. Brzy po opravě se ji neznámý pachatel pokusil vid z Vrchní Orlice - Hoheerlitz. Pro nedostatek místa psáno
odcizit, socha pádem z podstavce byla poškozena a zůstala ve zkratkách. Nakonec je podpis mnohem starším písmem
I. Herrmann. (Johan Herrmann).
na místě. Dnes je opět opravená. I s hvězdičkami.
Tento rod sochařů a kameníků na Vrchní Orlici žil a působil po několik století.
Pokračování příště.
Text a foto: Petr Zámečník
V katastru obce Bartošovice v Orlických horách se nachází šest soch sv. Jana Nepomuckého, jednoho z patronů
české země.
Tomuto světci je zasvěcen kostel na Vrchní Orlici, který
v současné době pod patronací Obce Bartošovice prochází
zásadními opravami. Každá ze soch má svůj příběh, byla
postavena s nějakým úmyslem, je to tedy i příběh lidí, kteří
nám toto dědictví zanechali.
Tak až některou z těchto soch na svých toulkách naší krajinou potkáte...
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