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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 28.3.2022
zkrácený výpis
l Vyhlášení výběrového řízení – Fond rozvoje bydlení
Město Rokytnice v Orlických horách v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje
každoročně zápůjčky na zvelebení obytných budov a jiných
staveb na území města z Fondu rozvoje bydlení. Zápůjčky
se poskytují na základě výběrového řízení, které organizuje
a vyhlašuje rada města.
Rada města Rokytnice v Orlických horách vyhlašuje v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 směrnice č. 6/2014
k vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje
bydlení“ na území města Rokytnice v Orlických horách výběrové řízení k poskytnutí zápůjček z fondu města Rokytnice v Orlických horách.
l Smlouva o výpůjčce – Clan Orlických horalů, z.s.
Tajemnice radě města předložila smlouvu s Clanem Orlických horalů o výpůjčce zámeckého parku za účelem pořádání Horalských her dne 23.7.2022. Záměr výpůjčky nemovitosti byl zveřejněn od 2.3.2022 do 18.3.2022.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
uzavřít s Clanem Orlických horalů, se sídlem U Nádraží
čp. 262, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, smlouvu
o výpůjčce zámeckého parku za účelem pořádání Horalských her dne 23. 7. 2022 dle předloženého návrhu.

l Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Radě města byly předloženy návrhy veřejnoprávních smluv.
Předmětem smluv je poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům
dle schválení radou města dne 14. 3. 2022 dle schváleného
rozpočtu na rok 2022.
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/1/2022 ve výši
10 000,- Kč.
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/2/2022 ve výši
7 000,- 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/3/2022 ve výši 11 000 Kč.
l Žádost o poskytnutí podpory – Linka bezpečí, z. s.
Starosta předložil žádost společnosti Linka bezpečí z. s. o poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu Města Rokytnice
v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzavřít
se spolkem Linka bezpečí z. s., se sídlem Bohnice - Ústavní 95, 180 00 Praha 8, darovací smlouvu o poskytnutí daru
ve výši 3 000,- Kč na zajištění provozu služeb dle předloženého návrhu.
l Darovací smlouva – Zdravotní klaun, o. p. s.
Starosta předložil žádost společnosti Zdravotní klaun, o. p. s.
o poskytnutí finanční podpory ve výši 1 000,- Kč z rozpočtu
Města Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzavřít
se společností Zdravotní klaun, o. p. s., se sídlem Vysočany
- Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, darovací smlouvu o poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč na zajištění podpory dětských
nemocnic i domácností s malými pacienty dle předloženého
návrhu.
Informace z jednání rady města dne 11.4.2022
zkrácený výpis
l Žádost o poskytnutí dotace – Péče o duševní zdraví z. s.
Starosta předložil žádost společnosti Péče o duševní zdraví,
z. s. o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč z rozpočtu Města
Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poskytnout dotaci a uzavřít se společností Péče o duševní zdraví,
z. s., se sídlem Polabiny - Bělehradská 389, 530 02
Pardubice II, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách

č. VS/5/2022 ve výši 5 000 Kč na zajištění sociálních služeb
a nákladů spojených s terénním poskytováním služby v roce
2022 dle předloženého návrhu.
l Žádost o poskytnutí dotace – Oblastní charita Rychnov
nad Kněžnou
Starosta předložil žádost Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč z rozpočtu Města
Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poskytnout dotaci ve výši 3 000 Kč a uzavřít s Oblastní charitou Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Palackého 111, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických
horách č. VS/4/2022 Kč na zajištění sociálních služeb v roce
2022 dle předloženého návrhu.
l Darovací smlouva – ŠKODA AUTO a. s.
Starosta předložil darovací smlouvu mezi Městem Rokytnice v Orlických horách a společností ŠKODA AUTO a. s.
Předmětem je peněžitý dar ve výši 100 000,- Kč na pronájem
vozu pro pečovatelskou službu Rokytnice v Orlických horách
- organizační složky.
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 přeloženého návrhu.

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

Pro děti a mládež:
Místo, které znám – Dětský lékař – čteme s rodiči
O malíři Lukášovi – Černá, M. – česká pohádka
Minecraft – Chodí Wither okolo - komiks
Deník mimoňky – Bez filtru! – pro dívky od 8 let

Beletrie pro dospělé:
Pro ženy:
Trnitou cestou – Pittnerová, V.
Něco za něco – Dočekalová, M.
Závist – Brownová, S.
Thrillery, detektivky:
Román o růži – Vondruška, V.
Ústav – King, S.
Pokud přijde zítřek – Sheldon, S.
A další:
Myšlenky za volantem – Marek Eben
Doporučujeme!
Miláček – Lustig, A.
Evelyn – Doyleová, E. – skutečný příběh o státní byrokracii

Naučná literatura:
Hana Zagorová, Málokdo ví
Průvodce českou historií – Vesnice
– V. a A. Vondruškovi
I nadále trvá burza knih a časopisů v přízemí
Domu služeb. Vše zdarma!

Po dvouleté přestávce
budeme zase sekat trávu
Chtěl bych pozvat čtenáře Horského kurýra na
XI. ročník Orlického sekáče. Koná se tradičně první
sobotu v červnu, tedy 4.6.2022. Jeho program bude obvyklý. V Orlickém sekáči (to je naše regionální sekáčská
akce), budou soutěžit v kategoriích muži, ženy a děti tak,
jako v minulých ročnících.
V dalších soutěžích se utkají sekáči z celé republiky,
samozřejmě včetně těch našich, ale věřím že i Poláci,
protože druhý den v neděli jedeme sekat, také již poněkolikáté, do Szczytné. Zatím nevíme, zda dorazí Slováci.
Rozhodně tady bude sekáčská špička. O tom není pochyb.
Ještě jsem se nerozhodl, ale některá z těchto soutěží
bude jakýsi maraton nebo půl maraton sekáčů. Detaily
nemám ještě jasné, ale zaběhlé soutěže chci nějak oživit.
Budeme samozřejmě rádi, když nejen sekáči, ale i diváci přijdou v nějakém dobovém venkovském oblečení.
A samozřejmě, že budeme rádi, když se na nás přijedou
podívat koňáci, zpěváci a jacíkoliv kumštýři a řemeslníci.
Všechny srdečně zveme.
Za spolek sekáčů
Josef Jehlička

Vítání občánků

V sobotu 23.4. proběhlo v obřadní síní Městského úřadu v Rokytnici vítání občánků.

Foto: L. Kánský

q Občánci zleva: Laura Holečková, Lilly Havlíčková, Lukáš Hanč, Jindřiška Marie Barilla, Thomas Zdařil, Matěj
Petržílek

q Občánci zleva: Nela Brindzová, Tobiáš Števko, Jonáš Hůlka, Amálie Janebová

.
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Zveme Vás na maškarní!
Pravda, trošku opožděně, ale protože v zimě ještě nebylo kvůli přísným opatřením možné uspořádat
plnohodnotné akce, rozhodli jsme se vás neochudit
o nějakou tu „tančící“ veselici alespoň teď, než se nám
„rozjede“ léto a jeho radovánky.
Odpolední maškarní karneval bude věnován dětem,
pomohou nám s ním paní učitelky ze školní družiny. Ty
připraví zábavný program pro děti, protože to moc dobře umí. Večer potom navážeme maškarní zábavou pro
dospělé. Možná to mnozí neví, ale dospělácké maškarní
karnevaly mívaly v Rokytnici docela dlouhou tradici.
Pořádaly se v kulturáku Družba a byly skvělé a opravdu hojně navštívené.
Pár let se ještě konaly i pyžamové plesy, ale postupně,
s přibývající svobodou, to lidi přestalo bavit. Trochu se
vytratila i touha udělat si legraci sami ze sebe. Tak letos
třeba navážeme na staré časy a bude v Rokytnici zase
maličko veseleji.
Pro návštěvníky malé i velké bude jistě zajímavé, že
všichni ke vstupence obdrží i los do tomboly a všechny tyto losy budou výherní. Samozřejmě, v duchu lidových veselic, se vyskytnou i ceny tak trochu vtipné.
Kromě hudby k tanci a poslechu se návštěvníci mohou těšit také na vystoupení místních mladých sportovců a předtančení děvčat z taneční skupiny Zahra dancegroup Praha. Dívky nám přislíbily i malý workshop,
kdy naučí zájemce něco z orientálních tanců. Občerstvení, včetně točených nápojů, bude zajištěno, vstupné
čekejte lidové.
Je jasné, že děti se ostýchat nebudou a přijdou tradičně v krásných kostýmech a my doufáme, že se dospěláci nenechají zahanbit a dorazí také. Stydět se nemusíte,
ani pořadatelé rozhodně nepůjdou v civilu!
Budeme se na Vás tedy těšit v sobotu 14.5. Děti
od 15 hodin, dospělí od 19.30 v kulturním domě KLUB
DRUŽBA v Rokytnici. Přijďte se pobavit a udělat si
svět trošku hezčí.
vp, Městské informační a kulturní středisko

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:

q Vzpomínka na Pyžamový ples v roce 1990.
Foto: z kroniky Okruhu mládeže

q vše pro grilování a zahradní párty
– tácky, kelímky, alobal, uhlí, špejle
q zlevněné kalendáře a diáře
q výměna bombiček Soda stream
q zahradnické substráty, hnojiva
q krmivo pro psy, kočky, ptactvo

První občánek roku 2022
Prvním miminkem z Rokytnice narozeným v roce 2022
je Filip Baláš. K narození chlapečka poblahopřál rodičům
starosta Rokytnice pan Petr Hudousek.

ROKYTNICKÁ VODA - CENÍK PRO ROK 2022
platný od 1.1.2022 do 31.12.2022

vodné za 1 m3
Rokytnice, Pěčín, Nebeská Rybná

24,545 Kč + 10% DPH
(27 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

41,82 Kč + 10% DPH
(46 Kč vč. DPH po zaokrouhlení)

srážková voda za 1 m3
(jen pro podnikatelské subjekty)

41,82 Kč + 10% DPH
(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

ZŠ Rokytnice
Zápis
do ZŠ Rokytnice v O.h.
V úterý 12.4.2022 se
v rokytnické základní škole konal slavnostní zápis dětí, které nastoupí
do 1. ročníku ZŠ ve školním
roce 2022/23. V minulých
dvou letech probíhal kvůli
covidu pouze papírově, bez
přímé účasti dětí. V letošním
roce již děti do školy přijít
mohly. Jak bylo zvykem v letech před pandemií, měl zápis
svého „zvířecího patrona“.
Letos děti celou akcí provázeli zajíci. Žáci z pěveckého
sboru s paní vychovatelkou
Toncrovou budoucím prvňáčkům a jejich rodičům
zazpívali a taneční kroužek
vedený paní vychovatelkou
Vyvlečkovou jim zatančil.
Potom si děti prohlédly vyzdobenou školu. Rodiče se
mezitím dozvěděli několik
důležitých informací o přípravě jejich dítěte na vstup

do školy. Poté i budoucí
žáci předvedli svoje znalosti a schopnosti v kreslení,
přednesu básniček a dalších
dovednostech. Na památku
si za svoje výkony budoucí
prvňáci odnesli upomínkové listy a několik dárků.
K zápisu se dostavilo
20 dětí. Pro čtyři z nich žádají rodiče odložení školní
docházky. V příštím školním
roce by tedy mělo nastoupit
do prvního ročníku 16 žáků.
Tento počet by se mohl ještě navýšit o děti z Ukrajiny,
pro které je zápis připraven
na úterý 7. června.
Zdeněk Dušek
ředitel ZŠ

ROBODO
Žáci ZŠ Rokytnice v O.h.
se v pondělí 11. dubna zúčastnili soutěže ROBODO (ROBOtická soutěž
v DObrušce) na Střední
škole – Podorlické centrum vzdělávání v Dobrušce. Soutěžilo se ve čtyřech
disciplínách, a to v čáře,
sprintu, sumu a v dálkovém
medvědovi. To vše prostřednictvím malých robotů
různých tvarů a velikostí
sestavených ze stavebnic.
Rokytničtí žáci přijeli soutěžit s roboty VEX GO, které
mají k dispozici nově od letošního roku. Byli úspěšní.
Tým Rokytnická šestka
A (Hůlka Samuel, Doubravský David) získal 3. místo
v kategorii Sumo, tým Rokytnická šestka B (Kočtař
Stanislav, Schmid Radek,
Störmer Tobias na fotografii 1 a 3) 3. místo v katego-

1.

rii Dálkový medvěd a tým
Rokytnická devítka B (Wadura Rostislav, Šebek Petr,
Kopřiva Jan na fotografii 2)
1. místo v kategorii Sumo.
Měli jsme možnost vidět
v akci i skutečné roboty,
které prezentovala firma
Robotive. Reportáž ze soutěže odvysílala na Velký pátek Česká televize (ČT24).

Hlasování o nejhezčího
velikonočního beránka

Žáci 9. ročníku pekli velikonoční beránky.
Rozdělili
se do 4 týmů,
v týmech si rozdělili svoje role
a dohodli se
na donášce potřebných ingrediencí. V pondělí odpoledne
to vypuklo. Někdo pekl podle rodinného receptu, někdo podle receptu z internetu. Každý beránek měl být ušatý, nosatý a zdobený. To
bylo od všech týmů splněno.
Poté proběhlo hlasování žáků a zaměstnanců školy. Zvítězil beránek bíločerný s číslem 2, kterého upekl klučičí
tým ve složení Petr Říha, Jakub Mrázek, Marek Soběslav,
Duc Phu Nguyen Tran a Hugo Saksl.

2.

3.

MŠ Rokytnice
VE ŠKOLCE
BYLO
A JE DOBŘE
aneb
ŠKOLKA
– MŮJ ŽIVOT

Je to už neskutečně dávno.
28.8.1977 jsem prvně prošla
dveřmi do budovy naší mateřské školy. Je to dlouho? Je
to málo? V dějinách budovy
nic moc. V životě člověka –
učitelky, je to bezmála 45 let.
Ve školství a u malých dětí
jsem vydržela celý profesní
život.
Bilancování – je to dobře
odvedená práce? Nebo ne?
Městské školky jsou možná
více zaměřené na výuku angličtiny (či jiného jazyka),
zaměřují se na hlubší vzdělávání v oblasti počítačových
dovedností nebo směřují
nějakým alternativním směrem, ale… Počítač nenaučí
malého drobečka pozdravit
a pomoci bezpečně přejít
ulici nebo otevřít babičce
dveře.
Každý člověk, a zákonitě
i každá učitelka, má nějaké
své lidské a profesní priority.
Po dlouhých letech u dětí se
rozloučím a budu se věnovat
i svým vnoučatům. Krédem
naší školky bylo u dětí pěstovat slušnost, ohleduplnost
a lásku ke svému městu
a ke své vlasti. To je zakotveno i v prioritách naší mateřské školy. Malé děti nasávají
ze svého okolí automaticky
všechno možné, někdy dobré, někdy zlé. Proto by si

i každý z nás měl uvědomit,
že vychováváme hlavně příkladem. I malé dítě vycítí,
zda se jeho milovaný taťka
chová s úctou ke starším lidem. Proto se teď při svém
odchodu „do výslužby“ zamýšlím nad tím, co je a není
nezbytné pro život každého
z nás. Právě současná situace
nás konfrontuje s lidskými
hodnotami a se zamyšlením
nad tím, co je pro každého to
hlavní.
Je určitě v životě potřebné
ovládat cizí jazyk, ale když
neumím vyslovovat hlásky
a neznám krásná slova svojí mateřštiny? Některé vývojové věci v přírodě a tím
i v lidském životě jsou dané
a jejich uspěchání nepřinese žádný kladný výsledek
(vývoj v matčině bříšku má
svůj čas a lidský spěch může
vše jen pokazit). Naučme
děti nejdříve jejich rodnou
řeč a teprve potom další.
Samozřejmě jsou výjimky
ve vícejazyčných rodinách,
ale zkrátka některé věci
podléhají vývoji a nedají se
uspěchat, případně se vše
může projevit přetěžováním
malého dítěte.
Neberme dětem jejich dětství, věnujme jim svou pozornost a čas, dopřejme jim
vyrůstat v péči a lásce praro-

dičů. Za svojí pracovní kariéru jsem právě tyto tři generace potkávala ve školce, při
akcích a setkávání. Je to příjemný pocit potkávat „svoje
děti“ při pohybu po našem
městě. Tu skotačí po chodníku malý doveda s maminkou
za ruku a dobíhá je mladá
babička. A ejhle – se všemi
jsem prožívala čas ve školce
(i když si to třeba nepamatují), všem jsem otírala případné slzičky a odpovídala
stokrát na dotaz „maminka
příííde?!“. Pozdravíme se
a prohodíme pár slov, jak
ratolesti rostou a co se daří.
Pro mě jsou tato setkání celoživotním zadostiučiněním,
rostou nám krásné a zdravé
děti. Pohled na tyto správné
mladé lidi je i bilancováním
jednoho profesního života
učitelky.
Za svou kariéru jsem poznala nejen mnoho dětí, ale
i rodičů. Na některé perfektní

ty, co náhodou neví, co to je
Broučkování nebo Kačenka? To je přece lampionový
průvod, který seznamuje děti
s historií, městem a s přírodou. Jsou to chvíle, které děti
prožívají společně s kamarády i s rodiči. Kačenku nám
někdy odvál vítr nebo jí unesl Jetík a občas také přijela
na koni. Vždy ji děti zachránily a ona zůstala v našich
horách.
A co teprve Loučení
s předškoláky. Při této akci
naše děti prvně poznají pocit vlastní důležitosti. Slovy
jedné kolegyně: jediné oko
nezůstane suché. Všichni se po společných létech
ve školce loučí – děti, učitelky, rodiče, ale i ostatní
zaměstnankyně školky, které
o děti s láskou pečují. Děti se
zde setkávají se vzájemným
projevem úcty, díků a společné radosti. Případné problémy jsou vyřešeny a vy-

rodiče se nedá zapomenout.
Zahradní slavnosti, do kterých se zapojila velká část
obyvatel Rokytnice, jsou
nesmrtelné. Tančící trpaslíci
(i dvoumetroví), tanec dětí
i rodičů při pohádce Šíleně
smutná princezna, nebo vystoupení Atˇ žijí duchové.
Díky také všem rodičům
za pomoc při brigádách,
úklidu školy po rekonstrukci
a sláva všem dárcům krve,
kteří reprezentovali naši
školku a město při „Kapce
krve pro naše děti“. A pro

světleny. Na závěr všichni
doprovází děti k té „opravdové škole“. V té mateřské
se naučily mluvit, oblékat,
najíst, ale hlavně slušnosti,
schopnosti pomáhat si a neubližovat. Snad to v té „velké
škole“ nezapomenou a naučí
se další vědomosti nutné pro
život.
A nesmím zapomenout
na Živý betlém, který má již
letitou tradici. To je opravdu srdeční záležitost. Každá naše „svatá rodina“ byla
náležitě hrdá na svojí roli

(a to i volek a oslík). Zkrátka
společné zážitky nás formují
a učí.
Tak tohle vše jsou vzpomínky, krásné vzpomínky,
prožité s vámi a vašimi dětmi. Díky.
Chtěla bych všechny
přátele naší školky pozvat
na Zahradní slavnost, která
se bude konat na zahradě MŠ
v měsíci červnu. Přesné datum se objeví na plakátcích.
Záleží na počasí a okolnostech. Zavzpomínáme, zatančíme, zazpíváme. Přijďte!

na rej květinových dětí, ale
serióznost zachránila módní
přehlídka maminek.
Pokud si umíte udělat ze
sebe legraci, tak zavzpomínejte, za co jste už ve školce byli (možná jen za kluka
nezbedníka) nebo zkuste vymyslet převlek na téma „naše
školka a naše hory“. Nebo
přijďte jen tak, se slovy: také
žiji v Rokytnici.
Hlavně si přijďte zavzpomínat, potěšit se pohledem
na tančící drobotinu a třeba
si i zazpívat u ohně. Může-

Naše slavnosti měly vždy
nějaký směr a společné téma:
např. Pohádková zahrada,
kdy bylo všude po městě
plno princezen, králů, ale
hlavně trpaslíků a dalších
pohádkových postav. Na zahradě plné sportu se skvěla
vypracovaná těla členů Sboru z hor, z Říček připlavala
starostova rodina a ze Souvlastního dorazilo 5 golfových vozíků s celou horskou
rodinou. Velkolepá zahrada
plná květů se malinko zvrhla

te si přinést něco na opečení
nebo si za „pár drobných“
sponzorského daru můžete
koupit buřta na místě.
Snad se nám povede i v nelehké době prožít chvíle radosti a na tváři nám vykouzlí
úsměv vystoupení našich nejmladších. Přijďte se podívat
na naše děti, které vyrostou
dřív, než se nadějete. A věřte,
že vím, o čem mluvím!!
Vaše školička
(Vlasta Gallová učitelka
skoro VV)

MŠ Bartošovice
Je tu zase „plavko“!
Po dvou pandemických
sezonách jsme mohli opět
„najet“ na náš oblíbený jarní režim. Rozloučili jsme
se se zimou vynášením
Moreny, zahájili plaveckou
školičku opět ve slané vodě
v Ústí n. O., uklízeli jsme
odpadky v okolí školky
na Den Země a využívali
každého krásného dne k výpravám po okolí a úpravě naší školní zahrady. Těšíme se
na další výlety a akce v naší školce.
MŠ Bartošovice v O.h.

Koncert Radima Schwaba 21. 7. 2022
Radim Schwab je jeden z našich nejvýraznějších zpěváků,
zároveň je i hercem. Vystudoval brněnskou JAMU a nyní se
věnuje převážně muzikálům, hraje v divadle Semafor a samozřejmě vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí. Rokytničtí
se s ním mohli seznámit loni na festivalu ROK LIFE, kde byl
hostem Leony Machálkové. A protože návštěvníky velice zaujal a i on sám byl z našeho festivalu nadšený, časem jsme domluvili jeho samostatný koncert v Rokytnici. Protože je Radim
velice vytížený, bude to o divadelních prázdninách v době naší
Anenské pouti. Přesně tedy ve čtvrtek 21.7. v „pauze“ mezi
letním kinem (17.7. – 20.7.) a poutí (22.7. – 24.7.).
Určitě je se na co těšit. Radim má neuvěřitelný hlas a charizma a na klavír ho doprovází jeden z našich nejlepších pianistů

Petr Ožana. Toho jste teď mohli vidět např. v poslední řadě
soutěže Tvoje tvář má známý hlas.
Pokud byste chtěli Radima Schwaba spatřit dříve, určitě
doporučuji Fantoma opery v GoJa music hall v Praze na Výstavišti. Tam ztvárňuje hlavní roli Fantoma. Nebo ho můžete vidět
v divadle Semafor v úžasné one man show MISTERO BUFFO.
Pokud tedy hodláte strávit Anenskou pouť v Rokytnici,
určitě si naplánujte návštěvu tohoto koncertu. Podrobnosti
o koncertu, a také o Radimovi a Petrovi, se určitě dočtete ještě v červnovém čísle Horského kurýra. Předprodej vstupenek
zahájíme v průběhu června na Infocentru v Rokytnici.
vp,
Městské informační a kulturní středisko

Anenská
pouť a letní
kino 2022
Sice je teprve měsíc květen,
ale přípravy na letošní Anenskou pouť jsou v plném proudu.
I letos se můžete těšit na letní
kino, kterým opět celý pouťový týden zahájíme. Začneme
v neděli 17.7. opět v zámeckém
parku. Ve čtvrtek 21.7. si oddychnete právě u zmíněného koncertu
Radima Schwaba a pouťová nálož začne v pátek 22.7. Těšit se
můžete na podvečerní a večerní
koncerty na náměstí a večerní
zábavu. V sobotu to bude řemeslnický jarmark, celodenní rodinný
program na zámku a večer opět
nějaká ta veselice, a to na více
místech Rokytnice. Neděle bude
již tradičně patřit pohádkám
a koncertům na náměstí.
Letošní pouť znovu po dvou
letech obohatí i Horalské hry
v zámeckém parku. Horalé konečně oslaví 10. jubilejní ročník, takže možná hry začnou
již od pátku večer, abyste si vše
řádně užili.
Nebudou chybět pouťové
mše, prohlídky zámku, všech
muzeí a samozřejmě lunapark
a stánky na náměstí. To vše prostě k naší pouti patří. Ptáte se,
zda chystáme nějakou novinku? Ano, chystáme, ale zatím
neprozradíme. Ale díky tomu,
že již snad konečně můžeme
normálně žít, pořádat a užívat
si, bude program Anenské pouti
2022 našlapaný.
Tak si udělejte čas. Bude nám
zase fajn.
vp

Škůdci na houbách – 7. díl
Větší mouchy kladou vajíčka mezi rourky hřibovitých hub. Plodnice pak mají na spodní straně klobouku mezi póry tmavší tečky, což jsou místa, kam
vložila moucha vajíčka a poranila přitom rourky.
Po rozloupnutí rourky v místě, kde je tečka, najdeme
tam podlouhlé bílé nebo žluté vajíčko. Zdánlivě zdravá houba do druhého dne zčervaví, jelikož se z vajíček
vylíhnou larvy. Je to zvláště nepříjemné tehdy, když
nakrájíme plátky na smažení předem. Můžeme pak
ve smažených řízcích objevit dost velké larvy much.

VODOROVNĚ:
A. Zaměstnanci barů.
B. Evropský veletok, německy to.
C. Opak pod, obnos.
D. Popelnice, anglicky beran.
E. Vánoční ryby, chem. zn. sodíku.
F. Potřeba pod koňské kopyto.
G. Části domu, šachové zakončení.
OBĚHOVĚ:
1. Myanmar, řeka protékající Libercem, iniciály hlasatelky Augustové, kozácký náčelník, úder nohou, loupeživý rytíř (Kunvald).
2. Kus ledu, ruský souhlas, leník, poslední Rožmberk,
opak od, papoušek.
3. Latinsky kost, švýcarský kanton, zkratka ředitelství
podniku, chem. zn. dusíku.
4. Spojka.
Pomůcka: ram, Uri

Stanislav Lank
Znění tajenek na str. 14

Ten Apríl nám letos dal!
Pamatujete někdy takhle
bláznivé počasí? Nebo je
to tak každý rok a já na to
vždycky radostně zapomenu?
Každopádně, letos nám
příroda předvedla skoro
celou svoji pestrou paletu
zvratů a ráda bych doufala,
že to byly poslední záchvěvy před pořádným jarem (či
rovnou létem, jak je v poslední době zvykem) a začne být vlídno.
Vlídno a nakloněno k výletům, sousedským posezením, vrtáním se v zahrádkách a návštěvám všech
milých.
No a taky za kulturou,
jak jinak. Zout sešlapané,
ale milované domácí nebo
zahradní pantofle, obout
nedělní střevíce a hurá se
někam pobavit.
A bude toho dost, takže je
na co se těšit, protože holky
z informačního centra zase
vymýšlejí a plánují!
První na řadě, v květnu,
bude Maškarní bál pro děti
(odpoledne) a pro dospělé
(večer). Namítala jsem sice,
že většina nás dospělých
může použít svou celoroční masku (nebudeme si nic
nalhávat, je to tak), ale byla
jsem umlčena a tak pro změnu vím, že to bude opravdu
maškarní se vším všudy!

Tak prohrabejte skříně
a půdy, určitě najdete nějaké skvosty a hurá na bál,
bude legrace! Odpoledne
se vyřádí děti, večer dospěláci a rozhodně všichni si
zavzpomínáme na maškarní bály z dětství. Vždycky
jsem chtěla chodit za princeznu, ale nebyla jsem
úplně ten typ . Takže si
pamatuju masku pejska,
běhajícího po celém sále
po čtyřech, pak něco jako
obstarožní dámu s kanýrky (taky po čtyřech a taky
pěkně umouněnou) a pak
jsem chtěla chodit už jenom za koně. Nebo za žokeje.
Na dospělém maškarním
bále jsem nebyla nikdy,
a proto jsem náramně zvědavá, jaké masky dokážou
dospěláci vymyslet, aby
pobavili sebe i okolí a aby
si to užili. 
Takže 14.5. v Klubu
Družba uvidíme. Těším se
a doufám, že se tam sejdeme v hojném počtu, protože
kdo si hraje, nezlobí.
OP

Velikonočně na Kopečku
Velikonočně laděný jarmark s ochutnávkou patřičných
dobrot a přehlídkou řemesel se odehrál v areálu chráněných
dílen Kopeček - Sdružení Neratov v sobotu 9. dubna v Bartošovicích v Orlických horách. Po dvouletém půstu se sešlo velké množství zájemců navzdory velmi proměnlivému
počasí.

Prostě všechno možné a nápadité, co souvisí s Velikonocemi, jarem a rukodělnou tvořivostí. Místní řemeslníci
a hostující prodejci se měli co otáčet. Dík patří vedení Kopečku - manželům Bukáčkovým, zaměstnancům Kopečku
a nadšencům, kteří i ve skromném počtu při přípravách
a průběhu akce nasadili všechny své síly.
Text a foto: Petr Zámečník

Kopeček v Deštném

Návštěvníci zaplňovali prostory Kopečku již s předstihem. V deset hodin ruch na chvíli ustal, aby mohl kněz
farnosti Mons. Josef Suchár požehnat řemeslníkům a jejich
dílu. Ten také přečetl text s hlubokými a povzbuzujícími
myšlenkami. Nato hosté zaplnili celé přízemí domu a nádvoří, dychtiví vidět a též si vlastníma rukama vyzkoušet
některé činnosti. Zkusit si uplést pomlázku, bouchnout
do rozžhaveného železa na kovadlině, vyrobit rybářskou
mušku a další tvořivost.
S dobrou náladou ladilo muzicírování osvědčeného rokytnického Sboru z hor a nepřeberné množství dobrého
jídla a pití nejen místní provenience. Ostatně domácí polévky čočková a bramborová, neratovské mazance a pivo
Prorok mizely před očima. Ochutnávka vín Vinařství Soják z Polešovic má zde také již velkou oblibu. Stejně také
například Zvonař a hrnčířka z Deštného, přírodní drogerie z Bohousové a řada dalších výrobců, držitelů certifikátu Orlické hory - originální produkt či držitelé jiných
podobných osvědčení. Své nápadité výrobky s jarní tématikou zde také měla Základní škola speciální Neratov.

Kopců a kopečků mají v Deštném a okolí nespočet. O velikonočním víkendu ale šlo o chráněné dílny Kopeček Sdružení
Neratov z Bartošovic. V areálu ateliéru manželů Šedových
v Deštném měla veřejnost otevřené dveře již od čtvrtku. Vyráběly se zde rolničky a keramika.
My jsme jako delegace Kopečku vyrazili v sobotu ráno
s tím, že budeme předvádět pletení pomlázek. Toto v posledních dvou letech bylo přerušeno pandemií koronaviru. Hned
od rána ateliérem proudily davy zájemců nejen o tuto činnost.
Současně probíhala výroba a dekorování keramiky s účastí
veřejnosti.
O pomlázky byl velký zájem, zkoušeli si to s větším či
menším úspěchem dospělí i děti. Pletli jsme na dvou místech,
velkým přínosem byl mladý Florián, který se naučil plést pomlázky v krátkém čase a dobře. Prodalo se i množství pomlázek, které jsme měli předem doma upletené. Lidé se v poslední době rádi vrací k lidovým řemeslům a zvykům, což je jen
dobře.
Text a foto: Petr Zámečník

Divadelní představení

Jedlíci čokolády, tak se jmenuje divadelní hra Davida
Drábka o životě tří sester, které se po smrti rodičů zkouší
postavit na vlastní nohy. My jsme ji v Rokytnici mohli vidět 8. dubna v podání Spolku divadelních ochotníků Diviš
Žamberk. Velkým lákadlem pro místní diváky bylo obsazení hlavních rolí Rokytničáky Lucií a Liborem Toncrovými.
Nezklamali, jako vždy byli výborní. Diváci se dobře bavili.
ZS
Foto: Luděk Kánský

Vítání jara v Říčkách
Vynášení Smrtky a vítání jara se stalo v Říčkách tradicí.
Stará pohanská tradice si zde získala oblibu, možná proto,
že zima na horách bývá dlouhá a úmorná a obyvatelé se jí
chtějí, takto symbolicky, zbavit. Termín akce je směřován
na Smrtnou neděli, tedy dva týdny před Velikonocemi. Často bývá v tu dobu ještě chladno a plískanice. Nejinak tomu
bylo letos. Průvod se Smrtkou, který mířil od kostela obcí
k bývalé pile, provázel studený vítr a poletoval sníh. Figura
Smrtky byla zapálena a hozena z mostu do řeky Říčky. Lidé
dříve věřili, že s vynešením Smrtky ze vsi se zbaví všeho,
co jim škodilo – zima, hlad a nemoci.
Pro účastníky průvodu bylo připraveno občerstvení a posezení u Obecního úřadu.
ZS
Foto: Lenka Kuchtová

POKOJSKÁ NA SEVERCE

Hledám na DPP jednu až dvě šikovné pokojské a pradlenky na chatu Severku v Rokytnici v Orlických horách
čp. 385.
Brigáda by se našla i na práci kolem chaty na zahradě. Více informací o chatě najdete na webu
www.penzionseverka.cz
nebo
volejte
na
tel.
č. 605 213 901.
Práce je vhodná pro studenty, ženy na MD nebo v penzi z Rokytnice v Orlických
horách nebo i okolí.
Jedná se většinou o soboty v čase mezi 10. a 14.
hodinou o jarních a letních
prázdninách. Mimo sezónu
uklízíme o nedělích, kdy
končí víkendové pobyty.
Mzda je vyplácena podle
snahy, výkonu, šikovnosti
a dohody.
Budu se těšit na spolupráci v našem týmu na chatě Severka S pozdravem
Martin Kalivoda

ZNĚNÍ TAJENEK
V TOMTO ČÍSLE
Škůdci
na houbách
7. díl
MASAŘKA

PŘEDPLAŤTE
SI HORSKÝ
KURÝR
Roční předplatné pro
obyvatele Rokytnice
v Orlických horách
stojí 90 Kč. Zpravodaj Vám pošta doručí
každý měsíc do Vaší
schránky.
Poštovné
hradí Město Rokytnice
v O.h.
Objednat předplatné můžete buď osobně v redakci Horského
kurýra (Infocentrum
– Dům služeb na náměstí) nebo e-mailem:
hoku@rokytnice.cz .

Staré přísloví říká, že
neštěstí nechodí po horách ale po lidech. Potvrdilo se to v neděli 27.3.,
kdy na Prostřední Rokytnici došlo k velmi vážnému úrazu kotoučovou
pilou.
Štěstí v neštěstí bylo,
že se na místě objevil
muž, pan Karel, který

Štěstí v neštěstí

okamžitě zasáhl, začal
poskytovat první pomoc
a zastavovat život ohrožující krvácení. Je hlavně
jeho zásluha, že strašlivý úraz neskončil smrtí.
Dobrou práci pak odvedli
rokytničtí hasiči, kteří precizním způsobem
provedli předlékařskou
první pomoc, což na mís-

tě pochválil lékař Letecké
záchranné služby. Později se hasičům dostalo
písemného uznání od ředitele ZZS Mudr. Libora
Senety (otištěné v minulém vydání Horského
kurýra).
Je moc dobře, že jsou
mezi námi lidé, kteří
dokážou účinně pomoci

i v kritických situacích,
jako byla tato. Velké veřejné díky určitě zaslouží
výše zmíněný pan Karel, rokytničtí hasiči, ale
i všichni ostatní členové
integrované záchranného
systému, kteří na Prostřední Rokytnici poslední březnovou neděli zasahovali.

Okénko do historie
rokytnické kopané
Po roce od rozdělení místního fotbalu (na konci června
1991) se 1.FC podařilo ovládnout jubilejní 20. ročník Setkání Rokytnic, který se odehrál v Rokytnici nad Jizerou.
Příjemně překvapil o tři roky později na stejném turnaji
AFK Union pořádaný v naší Rokytnici. Jeho pouť turnajem
skončila až ve finále. Jiné kapitoly se odehrávaly v klasických sezónách. Oba kluby se po dobu třech let umisťovaly
ve druhých polovinách tabulek svých soutěží. A pak přišla
vrcholová sezóna 1994-1995, která dodnes chutná hořce.
Od začátku podzimu 1.FC atakoval přední příčky. Od jedenáctého kola se dostal na první pozici a na té i přezimoval.
Soutěž byla velmi vyrovnaná a každý soupeř byl schopný
obírat vás o body. Jaro pak bylo ve znamení přetlačování
se s SK Přepychy o první příčku. O pořadí rozhodlo až poslední kolo, kdy se 1. FC rozplynul sen o prvenství v soutěži a tím i postupu do kraje! I přesto všechno šlo o nejlepší
umístění v historii klubu.

q 1991 – stojící zleva: Ivo Jirout, Pavel Holubář, František Barilla, trenér Jan Novák, Tomáš Vídeňský, Pavel Bahník, Aleš Zavadil, správce areálu Jiří Alliger;
dolní řada: Michal Štefek, Jan Novák, Jan Votroubek, Petr Lavrenčík, Miroslav Saligr, Ivo Toncr, Miroslav Rücker, Petr Galle.

q Historická tabulka střelců klubu k roku 1994 (vedená
od sezóny 1970/1971)

q Tabulka soutěže 1994/1995, kdy v posledním kole
unikl postup do kraje.

Aktuální
dění

Všimli jsme si...

Po ústupu covidové vlny se jarní soutěže rozehrály ve všech kategoriích. V době uzávěrky
máme za sebou první kola a je na našich hráčích
znát jednak dlouhá zima a nemožnost před prvními zápasy se sehrát na travnatém porostu. V příštím čísle už bude sezóna v plném proudu a bude
možné se lépe rozepsat o jednotlivých kategoriích.
I zdejší poměry ve fotbale ovlivnil válečný konflikt na východě a evidujeme několik nových hráčů z Ukrajiny. Jak se jim u nás daří či líbí, si necháme též na příště.
Pavel Koukol

Funkci trenéra prvoligového fotbalového klubu Bohemians
Praha 1905 převzal
Jaroslav Veselý mladší
původem z Rokytnice.
Předtím u mužstva
působil jako asistent
odstoupivšího Luďka
Klusáčka. Při příchodu Jaroslava Veselého byl klub na čtrnáctém místě ligové tabulky. První
ligový zápas pod jeho vedením s fotbalisty Karviné
skončil remízou 1:1.
JKO
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