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Rokytnický koncert pro Ukrajinu 25.3. …
Dva roky jsme čekali na to, až se nám ta česká kultura
zase probudí. A je to snad tady. Nikdo z nás však nečekal,
že první věcí, kterou po mnoha zrušených či odložených
akcích uskutečníme, bude koncert, který proběhne v souvislosti s válkou. Ne s tou, která je tisíce kilometrů od nás,
ale s tou, která je pár kilometrů na východ v zemi, kde se
mluví podobně jako u nás.

Koncert vznikl velice rychle, a jak se dnes říká - přímo
akčně. Přišel nápad, poté konzultace s vedením města,
účinkující jsme měli přislíbené během dvou dnů, k tomu
ochotné a vstřícné lidi, bez nichž by se koncert takto
na rychlo uspořádat nedal. Byl připraven za dva týdny,
včetně příslibu nezbytných občerstvovacích stánků.
pokračování na straně 4

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 Orlických horách.

Informace z jednání rady města dne 28.2.2022
- zkrácený výpis
l Žádost o výpůjčku zámeckého parku
Starosta předložil žádost Clanu Orlických horalů o vypůjčení zámeckého parku za účelem pořádání Horalských her
dne 23.7.2022.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí žádost Clanu Orlických horalů o vypůjčení zámeckého
parku za účelem pořádání Horalských her dne 23.7.2022.
Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá tajemnici vyvěsit záměr výpůjčky nemovitosti p. č. 4/1 v k. ú.
Rokytnice v Orlických horách.

Informace z jednání rady města dne 14.3.2022
- zkrácený výpis
l Oznámení o konání veřejné sbírky
Starosta předložil oznámení o konání veřejné sbírky pořádané Městem Rokytnice v Orlických horách na podporu
Ukrajině zasažené ozbrojeným konfliktem.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje konání veřejné sbírky pořádané Městem Rokytnice v Orlických horách na podporu Ukrajině zasažené ozbrojeným
konfliktem.
l Žádost o objízdnou trasu a stanovení přechodné
úpravy provozu na silnicích II. nebo III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupových účelových
komunikacích
Tajemnice předložila žádost Podorlického klubu z. s. o objízdnou trasu ve dnech 13.5. a 14.5. 2022 v době konání
III. Podorlické rallye a stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. nebo III. třídy, místních komunikacích
a veřejně přístupových účelových komunikacích.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí
konání III. Podorlické rallye a stanovení přechodné úpravy
provozu na silnicích II. nebo III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupových účelových komunikacích.
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 dne 10.5. 2022 od 15.00 do 17.00 hodin.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí informaci ředitelky MŠ o zápisu do mateřské školy.

l Žádost o poskytnutí dotace – Královéhradecký kraj
Starosta předložil žádost Královéhradeckého kraje
o poskytnutí dotace ve výši 29 638,- Kč z rozpočtu obce
na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzavřít smlouvu a poskytnout dotaci ve výši 29 638,- Kč Královéhradeckému kraji, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,
Informace z jednání zastupitelstva města dne
500 03 Hradec Králové na zajištění úhrady ztráty z provo14.3.2022 - zkrácený výpis
zování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužl Návrh rozpočtu města na rok 2022
nosti území Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou
Vedoucí finančního odboru Městského úřadu Rokytnice
dopravou v období 12.12.2021 - 10.12.2022.
v Orlických horách Stanislava Rozínková a starosta seznámili zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2022. Rada
l Žádost o spolupráci a poskytnutí podpory – Orlický
města na svém zasedání dne 14.2.2022 doporučila zastusekáč
pitelstvu města předložený návrh rozpočtu města schválit.
Starosta předložil žádost Ing. Josefa Jehličky o poskytnutí
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách schvazáštity nad konáním soutěže Orlický sekáč, která se uskuluje rozpočet města na rok 2022 jako schodkový, v parateční dne 4.6.2022. Zároveň požádal o spoluúčast města
grafovém znění, v rozsahu předloženého návrhu v souhrnné
v podobě úhrady tisku plakátů a o poskytnutí drobných
výši příjmů 45 498 481,98 Kč a výdajů 61 587 678,80 Kč.
propagačních předmětů, které budou použity jako ceny.
Schodek je krytý financováním ve výši 16 089 196,82 Kč.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poRozpočet včetně závazných ukazatelů je přílohou zápiskytnutí záštity nad soutěží „Orlický sekáč“, která se uskusu. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce Městteční dne 4. 6. 2022 a úhradu tisku plakátů a poskytnutí
ského úřadu Rokytnice v Orlických horách od 23.2.2022
drobných propagačních předmětů na tuto akci.
do 11.3.2022.

Ze Zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách schvaluje přesun finančních prostředků ve výdajích rozpočtu
ve výši 300 000,- Kč z obnovy památek na bytové hospodářství.
l Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města
na roky 2023 - 2025
Vedoucí finančního odboru Městského úřadu Rokytnice
v Orlických horách Stanislava Rozínková a starosta seznámili přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na tři roky
dopředu, tedy na roky 2023 - 2025. Jsou v něm zapracovány výhledové příjmy a výdaje.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách schvaluje předložený návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023 - 2025.
l Program pro poskytování dotací na podporu sportu
pro rok 2022
Zastupitelstvu města byl k projednání předložen návrh
programu pro poskytování dotace na podporu sportu pro
rok 2022.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách bere
na vědomí doporučení Rady města Rokytnice v Orlických
horách schválit předložený návrh programu pro poskytování dotace na podporu sportu pro rok 2022.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách schvaluje program pro poskytování dotací na podporu sportu
pro rok 2022.
l Program pro poskytování neinvestičních dotací
na podporu kultury a neziskových aktivit pro rok 2022
Zastupitelstvu města byl k projednání předložen návrh
programu pro poskytování neinvestičních dotací na podporu kultury a neziskových aktivit pro rok 2022.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách bere
na vědomí doporučení Rady města Rokytnice v Orlických
horách schválit předložený návrh programu pro poskytování neinvestičních dotací na podporu kultury a neziskových aktivit pro rok 2022.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách schvaluje program pro poskytování dotací na podporu kultury
a neziskových aktivit pro rok 2022.
Městské informační a kulturní středisko Rokytnice v O.h. Vás srdečně zve

na besedu s promítáním fotografií Orlických hor

KRAJINOU PŘÍBĚHŮ
s fotografem a milovníkem přírody
Rostislavem Bartoněm
ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 18.00 hodin
v kulturním domě Klub

v Rokytnici v O.h.

Rokytnický koncert pro Ukrajinu 25.3. …
dokončení ze strany 1
   Musím říci, že nikdo z oslovených účinkujících téměř
ani nezaváhal, když jsme je žádali o vystoupení na benefičním Rokytnickém koncertě pro Ukrajinu a podotýkám, že všichni vystoupili zdarma.   Stejně tak pan zvukař a mnozí, kteří pomáhali. Moc si vážíme i těch, kdo
přispěli nejen svou pomocí, ale také ochotně přinášeli
různé pochutiny doma vlastnoručně vyrobené, abychom
mohli muzikanty a pořadatele alespoň pohostit. Celá akce
tak městskou kasu stála opravdu minimum. Také díky hasičům, kteří nám postavili pódium a párty stan zdarma,
osazenstvu muzea Sýpka, jenž zapůjčilo stany a topidla
a děvčatům, která vlastnoručně vyráběla veliké poutače
propagující náš koncert.
    Naše srdečné poděkování bychom chtěli vyslovit Olince
Pleslové. Ta na vlastní náklady vyrobila perníkové suvenýry, které návštěvníci obdrželi za vklad do kasiček, upekla pro tým své pověstné buchty a byla nám pořadatelům
velikou oporou fyzickou i duševní. Ona je jedním z těch,
kdo je v denním kontaktu s maminkami a dětmi z Ukrajiny. Povídá si s nimi a ví, jak se cítí.
    Jako vždycky se skvěle osvědčil i tým, který nám pomáhá při větších městských akcích (Míra Saligr, Ondra Marek, Hanka Barillová, Věrka Holubová, chlapci z údržby
města Robert Pelant a Radek Barilla, elektrikáři z firmy
Adama Levého). Pomocnou ruku podala i děvčata ze školní jídelny a mladí členové jezdeckého spolku Wiyrhanea.
    Peníze se vybíraly do čtyř úředně zapečetěných kas.
A vybralo se 81.196,- Kč, díky Vám, kdož nejste lhostejní
k trápení druhého.
   A jaká bude cesta těchto peněz? Po úředním rozpečetění
kas na městském úřadě, kde bylo přítomno pět úředníků
a jeden zástupce Městského informačního a kulturního
střediska, byly peníze spočítány a pan starosta je vložil
na transparentní účet, jenž byl pro pomoc Ukrajině Městem Rokytnice v O. h. zřízen. Odtud se budou peníze potom čerpat pro potřeby rodin a hlavně dětí, které našly
pomoc v našem městečku. Kam konkrétně se poskytnou,
o tom budou rozhodovat kompetentní pracovníci městského úřadu. Uklidním některé občany, že rozhodně nebudeme platit ukrajinským ženám drahé parfémy, kosmetiku
a značkové hadry. Za to by nám všem to úsilí opravdu
nestálo.
    Závěr mého příspěvku bude patřit těm, bez nichž by
koncert nebyl koncertem. Lidem, kteří jsou výborní muzikanti a zpěváci a navíc mají rádi Rokytnici. I proto, že
každý hraje trochu jiný žánr, vytvořili dohromady parádní
a pestrý koncert. Díky Vám, přátelé:
UNI BIG BAND Vamberk, Markéta Burešová a Petra Bílková, Rosťa Bartoň s kapelou, Káťa Černá a Petr
Švach, kapela SUK (L. Hemrlík, L. Kánský, B. Dostálová a spol.) a tři zpěvačky z Ukrajiny. Nezbytným parťákem všem vystupujícím byl náš oblíbený zvukař Pepa
Mertelík.

   V neděli 27.3. se k naší sbírce ještě připojila svým koncertem ZUŠ Žamberk, která zde takto zakončila své třídenní soustředění (k naší radosti v našem kulturáku Klub
Družba).
Vlaďka Procházková,
vedoucí Městského informačního a kulturního střediska
foto: JKO, vp, OP, D. Divíšek

Město Rokytnice v Orlických horách pro Vás
připravilo ve spolupráci s firmou
EKOLA České Libchavy s.r.o.

mobilní sběr odpadu,

který proběhne dne 15. 4. 2022 (Velký pátek) a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém  sběrná vozidla zastaví v určený čas na určených stanovištích v obci,
kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat.  
q Big band ZUŠ Žamberk

Přísný zákaz ukládání odpadů před příjezdem
sběrných vozidel pod pokutou 50.000,--Kč !!!
Přehled stanovišť v obci:
Nebeská Rybná – u garáží 9:30 – 9:45 hod.
Panské Pole – parkoviště u bufetu 10:15 – 10:30 hod.
Druhy přebíraných odpadů:

1. Vozidlo Atego
Mobilní sběrna
nebezpečných
odpadů

2. Vozidlo AVIA

baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky
a výbojky, zbytky ředidel, čistící
hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, apod.
vyřazené televizory, lednice,
pneumatiky, vysavače, elektrošrot

V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás žádáme
o respektování výše uvedeného rozdělení sběrných vozidel a přebíraných odpadů.
Upozornění:
Při tomto sběru nebude přebírán železný šrot !!!
Způsob přebírání odpadu:
Občané, trvale žijící v k.ú. Panské Pole nebo rekreanti mající nemovitost v k.ú. Panské Pole a občané žijící
v části Nebeská Rybná nebo rekreanti mající nemovitost
v části Nebeská Rybná, kteří uhradili Městu Rokytnice
v Orlických horách poplatek za nakládání s odpady, mohou odevzdat odpady bezplatně.

Sbírka pro Ukrajinu na transparentní
účet zřízený Městem Rokytnice v O. h.
Město Rokytnice v O.h. nechalo zřídit u České spořitelny
zvláštní transparentní účet na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Na tento účet můžete až do 31.12.2022 zasílat finanční
příspěvky. Sledovat stav na účtu lze online na stránkách
www.csas.cz/cz/transparentni-ucty .
Číslo transparentního účtu je:
6145811389/0800
Za jakoukoliv pomoc děkujeme.

Další informace o sběru:
Městský úřad Rokytnice v Orl. h.
733 722 788  Jana Gärtnerová                              
EKOLA České Libchavy, s.r.o.
724 369 013  dispečer společnosti

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:

q výprodej kalendářů a diářů na rok 2022
q krmivo pro psy, kočky, ptactvo
q kancelářské a výtvarné potřeby
q výměna bombiček – Soda stream

Co pro Vás připravujeme?

Sbírka
Zasedací místnost Městského úřadu v Rokytnici v O. h. se
na čas proměnila v centrum materiální pomoci uprchlíkům
z Ukrajiny. Lidé sem mohli nosit oblečení, obuv, trvanlivé
potraviny, drogistické zboží a v neposlední řadě také školní potřeby. Sbírka oblečení již byla pozastavena, ale sbírka
drogistického a papírenského zboží nadále trvá. Všem dárcům patří velké poděkování.			    ZS

Městské informační a kulturní středisko:

Duben:
8.4. v 19 hodin
Divadelní představení Jedlíci čokolády  - v podání ochotnického spolku Diviš Žamberk
V kulturním domě Klub Družba
Občerstvení zajištěno
Vstupné: 100,- Kč   děti: 70,- Kč
28.4.v 18 hodin
Krajinou příběhů  - beseda s promítáním fotografií
Rostislava Bartoně v kulturním domě Klub Družba
Občerstvení zajištěno
Vstupné: 50,- Kč
Květen:
14.5.
Maškarní zábava
Odpoledne od 15 hodin: maškarní karneval pro děti na téma
„Z pohádky do pohádky“, soutěže, tombola, diskotéka
Vstupné: masky 0, ostatní 50,- Kč

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
Vás srdečně zve na

PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

Večer od 19.30: zábava pro dospělé, kostýmy a masky
vítány!
l hraje DJ Pepa a přátelé
l tombola, ocenění nejlepších masek
Vstupné: masky: 50,- Kč, ostatní: 100,- Kč
Vše v kulturním domě Klub Družba.
Občerstvení, točené pivo a limo zajištěno!

Akce rokytnických sportovců

30.4.
Čarodějnice na hřišti – program pro děti,
dětská diskotéka, koncert skupiny Green day revival
1.7.
Sportovní ples s kapelou Dynamic - místo
bude upřesněno
5.7.
Míčový pětiboj (3. ročník) na víceúčelovém
hřišti. Pětiboj se skládá z tenisu, beach volejbalu, nohejbalu, penalt a basketu.
			

Orlický sekáč

v sobotu 9. 4. 2022
od 9.00 do 12.00 hodin
od 13.00 do 15.00 hodin
Výstava se koná v prostorách
DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU
v Rokytnici v Orlických horách

4.6. v Nebeské Rybné
Soutěž sekáčů – tradičním způsobem, tedy kosou

VELIKONOCE V SÝPCE
16.4.2022 v Sýpce – Muzeu Orlických hor

LETOŠNÍ POUTĚ
Kopečková pouť v Letohradě 	
Potštejnská pouť
Anenská pouť v Rokytnici
Porcinkule v Opočně 		

14. – 15. května
20. – 22. května
22. – 24. července
5. – 7. srpna

   Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lidových tradic. Pletení pomlázek,
malování kraslic různými technikami, velikonoční dekorace, drátkování a další.

ZŠ Rokytnice
Zápis do prvního
ročníku školního roku
2022/23
Zápis ke školní docházce
je povinný pro děti narozené v období od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016. Při zápisu
předloží zákonní zástupci
rodný list dítěte. V letošním
roce proběhne zápis dětí
do prvního ročníku s přímou účastí dětí ve škole.
Žádost o přijetí bude možno
vyplnit i přímo při zápisu,
ale doporučujeme využití
možnosti vyplnění žádosti o přijetí předem doma.
Žádosti ke stažení jsou
na webových stránkách školy zs.rokytnice.cz . Stahování přihlášek bude možno

MŠ Rokytnice
ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
v Rokytnici
v Orlických horách
10.5.2022 od 15.00
do 17.00 hodin

provádět v období od 1. 4.
do 12. 4. 2022.
Zápis se týká i dětí, pro
které rodiče v loňském roce
žádali odklad školní docházky.
Rodiče, kteří chtějí žádat o odklad PŠD pro rok
2022/23, se musí zaregistrovat také. Tito zákonní
zástupci k přihlášce doloží
doporučení lékaře a doporučení PPP nebo SPC.

Zveme všechny děti, které zatím nechodí do naší
mateřské školy, ať vezmou
svoje maminky a vydají se
k nám na návštěvu!! Mohou si společně prohlédnout
celou školku a zapsat se
k nám.
TO VÍ KAŽDÝ KLUK
I HOLKA – NEJLEPŠÍ
JE NAŠE ŠKOLKA!

   Zákonný zástupce nezapomene přinést rodný list
dítěte, svůj občanský průkaz a může se seznámit
s potřebnými dokumenty na
www.msrokytnicevoh.cz.
V MŠ si můžete již
od 3.5.2022 vyzvednout přihlášku pro své dítě.
    Případné dotazy na tel.č.
494 595 106, 739 455 252
Těšíme se. Vaše školička

Rokytničtí modeláři

Hned dva modely dokončili na modelářském kroužku Šimon Podolský a Radek Schmid.
Za „lepiče“ J. Špinar

q Ilustrační foto

MŠ Bartošovice
Letošní zimu jsme zakončili po dvouleté pauze tradičním
Masopustem. Děkujeme bartošovickým hospodářům za to,
že si s námi zazpívali, zatančili a sladce obdařili J.
Krásné jarní sluneční dny přejí děti a učitelky z MŠ Bartošovice!
Zápis dětí do MŠ Bartošovice v O.h. bude 12. 05. 2022
v 10.00 hod. v naší školce!

O válce
Nestává se často, že by nám do redakce přišly články
se stejným nadpisem. Avšak téma války je tak silné, že
se jej ujali hned dva naši redaktoři a nezávisle na sobě
pojmenovali své články po písničce „Válka je vůl“.
Není tedy tiskovou chybou, že následující dva texty
mají stejný nadpis.                                                   Redakce

Válka je vůl

Všichni to víme, všichni vidíme, co se děje a zcela
určitě si my, starší ročníky, připomínáme život před
nějakými 30 lety. Je to v nás a těžko se ubráníme obavám.
Jakákoliv agrese v nás vyvolává vzpomínky na doby
ne tak dávno minulé, kdy z rozhodnutí diktátora jsme
byli „osvobozováni“ dlouhých 20 let ruskou armádou,
která na našem území napáchala nesmírné škody a zanechala v lidských duších hluboké šrámy.
A trvalo ještě dalších několik let, než se Rusové odebrali domů a ponechali nám tady vybydlené posádky
a černé skládky na každém kroku.
A teď vidíme, jak se totéž, krvavě, děje kousek
od nás. Na Ukrajině. Nejsem politik a nebudu zabíhat
do nějakých spekulací, vnímám to jenom pohledem
člověka, který doufal, že nikdy válku nezažije. Dotýká
se to nás všech a ať už to rozpoutal Vaska nebo Voloďa, je to hrůza a cítím hlubokou lítost nade všemi,
které tohle dění zasáhlo přímo.
Jsem ráda, že se dokážeme semknout a v tom semknutí pomáhat, byť se v duších mnohých z nás objevují pochybnosti a různá podezření, ale v první řadě
koukáme na to, že nedaleko nás umírají lidé. Nevinní,
bezbranní. Oni ten konflikt nevyvolali, oni se neprosili
o bombardování, nechtěli přijít o střechu nad hlavou…
Je mi jich nesmírně líto, těch na útěku i těch, kteří
zůstali a bojují. A doufám, že to pro ně skončí dobře,
že se budou moci vrátit do svých domovů, protože každý má někde svoje kořeny a oni je mají tam, byť nyní
zpřetrhané.
V roce 1968 vydala skupina Synkopy 61 píseň Válka je vůl. V téhle době je znovu aktuální.

Válka je vůl...
To není nadávka, to je název písničky z konce šedesátých let dvacátého století.
„Napsal si někdo na starej kůl - prostinkej nápis: válka
je vůl! Před kůlem stojím, čepici smekám, v očích mám
slzy a pak si klekám... modlím se za ty, kteří ten kůl nevidí
a nečtou, že válka je vůl.“
Bohužel je tato písnička až příliš často aktuální. Nedávno se zbláznil „Velký bratr“ a začal požírat malé bratry.
Následkem toho se po střední Evropě rozutíkali ti, kterým ničí domovy a vraždí příbuzné a sousedy. I v Bartošovicích a v Neratově máme několik skupinek utečenců.
Asi dvanáct jich je na faře, která v minulosti byla téměř
v demoličním stavu. Během několikaletých oprav sloužila
pro práci a mládeži, poté k rekreaci rodin a skautů. Krátce
k ubytování zaměstnanců sdružení Neratov. Sdružení propůjčilo dům azylantům a zajistilo věci potřebné k životu.
V neděli 27. února byla v neratovském kostele sloužena
mše za Ukrajinu. Na závěr zněla z reproduktorů Modlitba
pro Martu. Kdo píseň znal, zpíval, reprodukovaná hudba
téměř zanikala.
Další zázemí poskytla Obec Bartošovice v budově obecního úřadu a Kulturního domu. Tyto prostory bylo třeba
upravit a vybavit potřebným nábytkem. Jedná se v drtivé
většině o ženy, děti a starší lidi.
Také občané naší vsi a chalupáři věnovali, každý co
mohl. Pomáhat je třeba, nesmíme ale při tom zapomínat
ani na naše potřebné. A je třeba myslet na to, že se utečenci
dlouho nebudou moci vrátit do svých domovů, většinou
nebudou mít kam. Budou potřebovat asi trochu jinou pomoc než teď v této hektické době.
„Daleko od svých, daleko od domova...“ To je text další
písničky, v níž se válčí (Drahý můj).
Tito lidé budou ještě dlouho daleko od domova, mějme
s nimi trpělivost.
Text a foto: Petr Zámečník

„Napsal si někdo na starej kůl
prostinkej nápis: Válka je vůl.
Před kůlem stojím, čepici smekám
v očích mám slzy a pak si klekám.
Modlím se za ty, kteří ten kůl nevidí
a nečtou, že válka je vůl.“
Moc si přeju, ať to všechno brzo skončí, ať už nikdo
netrpí.			 	                	   OP

q Mše svatá s Ukrajinci v Bartošovicích

Znaky a erby měst a šlechtických rodů – 68. díl
Asi 5 km od Rychnova n.Kn. severně se nachází
obec ... (PRVNÍ TAJENKA), která se pyšní uvedeným znakem. Je v nadmořské výšce 378 metrů
v Orlické pahorkatině. První zmínka o obci je z roku
1364. V obci najdete pozdně barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z let 1783 – 84. Varhany z roku

1799 od J. ... (DRUHÁ TAJENKA) z Rokytnice
v Orlických horách. V márnici je ... (TŘETÍ TAJENKA) tabernákl, cenná řezbářská práce z doby
kolem roku 1770 a před kostelem je ... (ČTVRTÁ
TAJENKA) z roku 1808.

HLÁSKOVÁ
KŘÍŽOVKA
VODOROVNĚ:
A.
Značka limonády, město ve Finsku. – B. Řeč,
nadezdívka nad římsou.
– C. Podnik v Semilech, podnik v Bratislavě. – D. Chem. značka
hliníku, druh pánského
účesu, ostrov v Indonésii, polní plošná míra. –
E. PRVNÍ TAJENKA,
TŘETÍ TAJENKA. – F.
Vlákno z konopí, planetka, prací prostředek.
– G. Příbuzné, druh
žáby, chytati. – H. Laťka, česká řeka, nářečně
„krajíc“. – I. Francovka, jméno Zátopkové,
planetka, dámský klobouček. - J. SPZ Náchoda,
hlodavec, fena, Továrna obráběcích strojů (zkr.).
– K. Africký kmen v Etiopii, ČTVRTÁ TAJENKA, podnik v Karviné. – L. Ukrajinské město,
zastarale „klíh“, vidina ve spánku, platidlo Turecka. – M. Cizí ženské jméno, ráj, polské mužské jméno. – N. Španělská vychovatelka, spínač,
nizozemský nákladní člun s plochým dnem.
SVISLE: 1. Mořská vydra, ohebný vodič. – 2.
Bublák, německy „vejce“, bývalý rakouský pilot
F1. – 3. Vyděsit, DRUHÁ TAJENKA.  4. Barva na vajíčka, napodobenina, súdánský jazyk. –
5. Typ letadla, tělocvičný útvar, rod krokodýlů.
– 6. Oranina, stát ve Venezuele, planá núbijská
bavlna. – 7. Husitská zbraň, Dietlova hrdinka,

sakrovat. – 8. Vybraná společnost, části školy. –
9. Praskat, stavební materiál. – 10. Jméno spisovatele Pavla, tělocvičný prvek, paní. – 11. Kočkovitá šelma, americké kosmické těleso, na co.
– 12. Základní vzorek měřidla, pobídka, zoubek
u krajky. – 13. Římskými číslicemi 1004, zkypřit
motykou, známý muzikál. – 14. Patřící bájnému
letci, malý pohonný strojek. – 15. Druh sýra, citoslovce troubení, balkánský palác. – 16. Zrýti
kolem dokola, vyhrnovat.
NÁPOVĚDA: A – Kemi, F – celuta, J – marat,
K – kunama, 5 – Amana, 6 – Lara, 11 – ANIK,
12 – cokna, 15 – konak.
Vladimír Čihák
Znění tajenek na str. 16

Králický Sněžník

ŠKŮDCI NA HOUBÁCH – 6. DÍL

Naposledy k bedlobytkám. V případě delšího suchého počasí plodnice začnou sesychat. Larvám to nevadí, poněvadž
vylučují z těla látku, která rozpouští houbová vlákna v mazPo menší odmlce, kdy jsem naposledy psal o rozhledlavou ... (řešení tajenky na jedné z úhlopříček), takže plodnách, si dovolím v tomto článku jednu zviditelnit. Jedná
nice je uvnitř stále vlhká. Larvy v ní žijí dál, až celý vnitřek
se o rozhlednu, která je momentálně v rozestavěném stavu,
vyhlodají. Zdánlivě zdravá houba se nehodí ani k sušení.
na vrcholu Králického Sněžníku. Stavba započala polským
investorem v r. 2020. Jako hlavní materiál je beton a železo,
RÁČKOVÁ KŘÍŽOVKA
ale jen u těchto dvou nezůstalo. Návštěvníci by se měli kochat výhledy ve výšce zhruba 30 metrů.

(1424 m n.m.)

Nutno podotknout fakt, že rozhledna tu v minulosti již
bývala, a to kamenná se dvěma věžemi. Nabízela malou restauraci a obchůdek se suvenýry. Sloužila od r. 1899 až do
r. 1973, kdy byla stržena. Za zmínku stojí též chata na polské straně, tzv. Schronisko na Sniezniku, kterou dala postavit v r. 1838 princezna Nizozemská a Pruská „Mariana
Oranžská“. Stavitelem chaty byl švýcarský horal Michael
Aegert, proto také chata měla původní název „Szwajcarka“.
A do třetice stojí za zmínku žulové slůně, které se nachází na české straně. Svým způsobem stráží pramen Moravy,
který tam vyvěrá. Je obdivuhodné, neboť se pod jeho chobotem koná mnoho manželských slibů a vzhledem k tomu,
že letos oslaví 90 let, již něco pamatuje. Nedaleko oslavence stávala též horská chata s názvem „Lichtensteinova“,
a to od r. 1912.
Navštěvovaly ji zejména známé osobnosti z oblasti společenského života. Bohužel chatu stihnul stejný osud, jako
výše zmiňovanou rozhlednu a pro svoji zchátralost byla
v r. 1971 stržena. Zůstaly pouze základy, sklepení a snad
i krásné vzpomínky těch dříve narozených.
Krásné výhledy a ať se daří.
SaM

DEN PAMÁTEK
SOBOTA
23. DUBNA 2022

A: Dovednost (2), slučování (chem. 5), kabát (něm. 6), východoslovenské město (5), prasátko (4), pohřební hostina
(3), setiny rum. měny (4), Marie (dom.), výrazný rytmický
tep (4), jméno fotbalisty Dobiáše (5), zkratka akademie věd
(2).
B: Cenný papír (5), spisy (4), slonovina (4), Pučálkovic žirafa (5), severoněmecké město (5), třpyt (4), bosenská řeka
(3), Seveřan (3), žebrák v mariáši (4), přemluvit (expr. 6),
bývalá Nizozemská Nová Guinea (5), něm. do, v (2), sokolská slavnost (4), jméno (něm. 4), španělský národní hrdina
(3), zkratka naší umělecké vys. školy (3).
Pomůcky: beat, Brake, Irian, iritace, Mantel, valor
Stanislav Lank
Znění tajenek na str. 16
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.

Vlci v Orlických horách
Před měsícem, 24. února 2022, se
z iniciativy dr. Bohumíra Dragouna
konala v Muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických
horách beseda s názvem „Vlci v Orlických horách“.
Hlavní organizátor uspořádal debatu ve spolupráci s Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR, Regionálním
pracovištěm Východní Čechy – Správa CHKO Orlické hory v Rychnově
nad Kněžnou.
q
Na debatě vystoupil RNDr. Václav Pavel, Ph.D., pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který
posluchačům nastínil minulost šíření vlka
ve střední Evropě od 50. let a popsal současnou situaci, kdy nyní do České republiky přicházejí smečky vlků ze sousedních
zemí – Polska, Slovenska, Rakouska a Německa. Z hlediska Orlických hor byl vlk
ojediněle pozorován v našem regionu již
v polovině sedmdesátých let. Od roku 2018
jsou již výskyty stop častější a v současné
době můžeme v případě Orlických hor hovořit o výskytu jedné smečky, která na naše
území migruje z Polska a byla sledována
ve vrcholových partiích hor. Můžeme konstatovat, že na rozdíl od Broumovska, kde
chovatelé zaznamenávají z důvodů pobytu
vlků rozsáhlé škody, tak v teritoriu Orlických hor nyní byly shledávány pouze minimální škody na hospodářských zvířatech.
Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR
na debatě reprezentoval i Ing. Rudolf Remeš, který se ve svém příspěvku zabýval
otázkou zabezpečení stád skrze oplocení
a ohrazení. Tento příspěvek a následná diskuse poukázala na složitost problematiky
a rozdílnost názorů na možnosti zabezpečení stád.
Ing. Tomáš Havrlant, dlouholetý chovatel z Broumovska a starosta Vernéřovic se
ve svém obsáhlém příspěvku věnoval problematice vlka v jednotlivých evropských
státech a zaměřil se i na své domovské
Broumovsko. Ing. Tomáš Havrlant konstatoval i zánik drobných hospodářství v důsledku tlaku vlků. Ve svém příspěvku se
podělil i o zkušenosti se zabezpečením stád
a využitím pasteveckých psů.
Na závěr setkání vystoupil PhDr. Jiří
Štěpán, Ph.D., zastupitel Královéhradecké-

Ilustrační foto: Marek S.
ho kraje, který představil současné aktivity
Královéhradeckého kraje v rámci problematiky vlka a možnosti pomoci chovatelům.
Je patrné, že vyplácené náhrady za škody
způsobené zvláště chráněnými živočichy,
tedy i vlky, v našem kraji neustále rostou.
V současné době je to z důvodu přítomnosti vlka na Broumovsku a na Trutnovsku,
v Orlických horách byla řešena jedna výplata náhrady za škody na hospodářských zvířatech. Z pohledu chovatelů je potřeba, aby
celá záležitost ohledně vlka byla uchopena
na státní úrovni a takto byla bezprostředně
a rychle řešena.
Všem vystupujícím, diskutujícím z řad
veřejnosti, chovatelů či myslivců a samozřejmě organizátorům patří velké poděkování za tuto debatu.
Jako autor textu se domnívám, že stát
musí pro pastevce zabezpečit podmínky,
aby z důvodu ochrany jednoho chráněného
živočicha mohli pokračovat ve své práci.
Aby mohli nejenom přežít, ale i rozvíjet se.
Tedy, není to jen o výši kompenzace, je to
o nastavení podmínek pro chovatele, aby
věděli, jaké parametry bude mít podpora
státu pro stávající i pro budoucí pastevce.
Činnost pastevců a hospodářů je zároveň
zásadní a nezastupitelná pro údržbu krajiny,
která je díky svému bohatství atraktivní pro
cestovní ruch a přináší i radost obyvatelům,
kteří v ní žijí. A tyto souvislosti je nutné si
uvědomit.
Jiří Štěpán
vysokoškolský pedagog,
krajský zastupitel,
hejtman Královéhradeckého kraje
v letech 2016-2020

Víte, že…

l vlk dokáže ujít až
200 km za den
l vlčí vytí lze slyšet až
10 km
l vlčí samice může mít až
šest mláďat
l vlci se dožívají až 13 let
Zdroj: Wikipedia

Poděkování
Domácímu
hospici
Ráda bych touto cestou poděkovala celému
personálu
Domácího
hospice Setkání za obětavou pomoc při péči
o mou sestru.
Se svým švagrem
jsme se ocitli v situaci,
kdy jsme měli rozhodnout, jestli mou vážně
nemocnou sestru Janu
umístíme na poslední
okamžiky života do nějakého zařízení nebo si
ji vezmeme domů, aby
mohla poslední dny strávit s rodinou. Moc jsem
se bála, že to nezvládnu,
ale přesto jsem do toho
šla. A dnes jsem moc
ráda. Celý tým Domácího hospice Setkání nám
byl se vším nápomocný.
A to nejen po zdravotní
stránce, ale i po té psychické. Všichni byli velice ochotní a laskaví.
Byli nám nápomocni
24 hodin denně. Kdykoliv jsme mohli zavolat
o radu i psychickou podporu. Nikdy nezapomenu, že díky nim jsem to
pro sestru mohla udělat.
Renata Říhová
s rodinou

Socha sv. Jana Nepomuckého
míří k restaurátorovi
Mnozí z nás ji potkáváme denně. V Rokytnici na Špici
stojí už od r. 1819. Jejím vlastníkem je město. Je třeba ji
po mnoha desítkách let svěřit do péče profesionálního restaurátora. Socha byla rozebrána, uložena a počká několik týdnů na převoz do restaurátorské dílny Pavla Kytky.
Po obnově nás na vjezdu do města bude zase vítat! Díky
Údržbě silnic Královéhradeckého kraje a technickým službám města za pomoc s šetrným rozebráním.
Petr Hudousek

Hasičský ples
v novém sále

Sbor dobrovolných hasičů v Pěčíně uspořádal po roční odmlce Hasičský ples. Do nového sálu za obecním
úřadem přišlo přes dvě stovky návštěvníků. K tanci a poslechu hrála osvědčená kapela Antrée, připraveno bylo
občerstvení a bohatá tombola. Nechybělo předtančení
tanečnic Country Energies a světelná show. Nové prostory se osvědčily, lidé se bavili a pořadatelé byli spokojeni. 					             
ZS

q Pořadatelský tým připíjí na úspěch akce.

Sdružení SPLAV, z.s. a Místní akční
plán vzdělávání na Rychnovsku
pořádají v dubnu 2022:
čtvrtek 21.4. 15:00 - 17:00
Autorské právo ve škole
- Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
online MS TEAMS
čtvrtek 28.4. 8:00 - 15:30
Začít spolu - Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
Mateřská škola Láň, Českých bratří 1387,
Rychnov n. Kn.
čtvrtek 28.4. 14:30 – 17:30
Kulatý stůl malotřídek 4.
ZŠ a MŠ Kvasiny, č.p. 142
Prosím sledujte naše www a Fcb stránky, kde naleznete případné změny konání a aktualizaci všech
akcí.
Registrace viz QR kód,
email: map@sdruzenisplav.cz,
FB: MAP vzdělávání na Rychnovsku @MAPnaRychnovsku,
WEB: www.sdruzenisplav.cz,
tel. 777 309 803,
     777 227 492

Sbohem, zimo!
Zima byla dlouhá, s velkými teplotními rozdíly. Nebyla ani nouze o déšť. Lyžařská sezóna byla úspěšná,
i sluníčka jsme si užili. Po dvouletém, koronavirem
způsobeném půstu, si milovníci zimních sportů přišli
na své.

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Na adresu starosty města
Rokytnice v O.h. pana Petra
Hudouska a velitele JSDH Rokytnice v O.h. pana Petra Frice
přišla zpráva ze Zdravotnické
záchranné služby KHK. Její obsah si Vám dovolujeme otisknout v původním znění:
Vážený pane starosto, vážený pane veliteli JSDH,
jednotka sboru dobrovolných hasičů, kterou Vaše
obec zřizuje, byla v neděli 27.3. požádána naším operačním střediskem o zásah u vážného úrazu Vašeho
spoluobčana okružní pilou. Díky rychlému dojezdu
a precizně poskytnuté první pomoci, zejména pak
zastavení kritického krvácení, hasiči Vaší jednotky
zabránili závažnějším následkům, které by takovéto zranění bez potřebné pomoci znamenalo. Svědčí
o tom, mimo jiné, i pochvalné vyjádření zasahujícího lékaře letecké záchranné služby MUDr. Jana
Gretze i ostatních přítomných záchranářů.
Dovolte mi, abych Vám proto jménem zasahujících zdravotníků i jménem ZZS KHK za účinné
a rychlé poskytnutí první pomoci zraněnému muži
poděkoval. Celá událost zdůrazňuje účinné nastavení systému přednemocniční péče v regionu i nezastupitelný význam jednotky sboru dobrovolných
hasičů ve Vaší obci v případech ohrožení života některého ze spoluobčanů.

Jaro je tady. Doufám, že bude po všech stránkách S pozdravem
aspoň trochu příznivé.
MUDr. Libor Seneta
Petr zámečník
ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Hradec Králové

Velitel JSDH Rokytnice Petr Fric k tomu dodává:
    „Jménem jednotky bych rád vyzvedl jednání
rokytnického spoluobčana Karla Hály, který byl
na místě události první a jako neškolený laik svým
duchapřítomným jednáním se i on nemalou měrou
zasloužit o záchranu zraněného muže.“
Redakce Horského kurýra se připojuje k poděkování za profesionální přístup jednotky při zásazích,
kdy jde lidem o život. Máte náš obdiv!

Knihovna
v Rokytnici v O. h.
Nových knížek pro Vás mám určitě
stále spoustu. Tentokrát Vám však chci
poslat pár slov, která jsou tak překrásná, až bolí srdce.
Je potřeba si něco takového občas říci.
Autorem je geniální textař a básník pan Zdeněk
Borovec, který tento český text napsal pro skladbu
z pera hudebního skladatele Lucia Dally.
Pro jedinou kapku rosy,
tu mezi stébly dvěma.
Pro koruny stromů
svět vždy budu chválit jen.
Pro vůni deště a to cosi,
co ani jméno nemá,
já žasnu a děkuji tomu,
že probouzí mne den.
Do mléčné dráhy tedy hleď,
ty se mnou, spolu stůjme pod ní,
jen láskou dokažme si teď,
že jsme té krásy hodni.
A ten, kdo je Otcem této říše,
kdo kraluje těm dávným rampám,
já nevěřím, že svět kdy odepíše,
a tak ve mně svítí zas lampa.
Jaká to nádhera,
až závrať mám, ta nádhera.
To snad se zázrak děl,
snad někdy na zem vstoupil archanděl.
Vaše knihovnice z Rokytnice

POKOJSKÁ
NA SEVERCE

Pokud by měl někdo zájem si přivydělat jako pokojská
a pradlenka na chatě Severce v Rokytnici v Orlických horách 385,  jedná se většinou o některé nebo třeba i téměř
všechny soboty hlavně o letních a jarních prázdninách
v délce 3 - 4 hod. (dá se
vždy nějak   dohodnout).
Mzda je vyplácena podle výkonu cca 160,- Kč
za odpracovanou hodinu.
Těšíme se na Vaše
přihlášky
na
tel.:
605 213 901 nebo
na emailu:
penzionseverka@email.cz.
Budeme se těšit
na naši spolupráci.
S pozdravem
Martin Kalivoda,
chata Severka

VZPOMÍNKA NA KAMARÁDA
Před nedávnem
jsme se naposledy
rozloučili s naším
kamarádem, rokytnickým
rodákem
a milým člověkem
Milanem Charvátem. Milan se narodil v rodině drobného
živnostníka
a celou povinnou
školní docházku absolvoval v rokytnické ZŠ. Vyučil se prodavačem a jeho první pracovní
zařazení bylo v Neratově,
jako vedoucí prodejny Smíšeného zboží.

naj Rokytnic, bralo se jako
samozřejmost, že kronikářem Turnaje bude právě
Milan Charvát. A dovedl ji
k takové dokonalosti, že ji
obdivovali fotbaloví funkcionáři Rokytnic od KrkoPosvěcením jeho života noš až po Valašsko. Před
a vášní byl sport, jmeno- nedávnem došlo i na její
vitě fotbal. Fotbal se stal digitální zpracování.
jeho celoživotním koníčkem, kterému zasvětil kažU Milana se snoubila
dou volnou chvíli. Nejprve úžasná pečlivost se smyslem
jako hráč a posléze jako pro přesnou statistiku. To ho
fotbalový funkcionář. Již dovedlo až do funkce člena
jako dítě si zaznamená- Sportovně technické komival výsledky jednotlivých se Okresního fotbalového
fotbalových utkání, sesta- svazu v Rychnově n.Kn. Byl
voval nejrůznější tabulky jím více jak 40 let.
úspěšnosti a zaznamenával
nejpozoruhodnější
děje
My všichni členové
a události rokytnického 1. FC Rokytnice v O.h.
fotbalového klubu. Milan budeme na Milana trvale
si byl vědom, že jako hráč vzpomínat. Bude nám přínijak nad průměr nevyniká, kladem kamaráda, který
o to víc nasměroval svoji nikdy nikoho nezarmouenergii do činnosti, která til. Poděkujme mu za jeho
ho bavila nejvíce – do kro- obětavou práci pro náš fotnikářství. Zmapoval čin- balový klub, poděkujme
nost 1. FC (dříve Sokola) mu za jeho přátelství k nám
od jeho založení až po sou- spoluhráčům, kamarádům
časnost. dovolím si tvrdit, a sousedům. Milan šel neže na okresní úrovni nemá bojácně a čestně svou přítakto zpracovanou  kroniku mou životní cestou, k jejíž
žádný klub.
hranici nyní došel. Odešel
z našeho středu, ale v naKdyž v roce 1972 pan šich vzpomínkách zůstává.
Jan Přibys ze Sokolova,
Milane,
ale rodák z Rokytnice
čest Tvojí památce.
na Valašsku, založil TurAntonín Jirout

Okénko do historie
rokytnické kopané
Po postupu do II. třídy okresního přeboru Rokytnice v následujících dvou sezónách bojovala o první příčky. Se závěrem ročníků nadvakrát o vynikající průběžné pořadí přišla
a musela se spokojit s obsazením 5., resp. 6. místa. Třetí
sezóna výsledkově nedopadla dobře, mužstvo se umístilo
ve spodní části tabulky (11. místo celkového pořadí). Významným historickým mezníkem se během tohoto soutěžního ročníku stal 1.3.1990, kdy oddíl kopané vystoupil
z TJ Sokol, pod kterým byl do té doby organizován. Osamostatnil se, resp. vznikl klub nový, který dodnes nese náq Chata ONV Rychnov nad Kněžnou
zev 1. FC Rokytnice v Orlických horách. V červenci toho
roku vznikl druhý fotbalový oddíl – AFK Union Rokytnice
(dnes Viking Union Rokytnice). Fotbalová Rokytnice fungovala již několikátým rokem na bázi spolupráce „A“ tým
Ani v této zimě se covidová opatření nevyhnula přestáv– „B“ tým. Tento model skončil a fotbal se ve městě rozdělil
kám ve sportovních trénincích i plánovaným turnajům. Tréna dva rivalské tábory.
ninkový proces byl několikrát pozastaven a většina turnajů
se odehrála venku na umělých trávnících. Mladší přípravka
(organizovaná Unionem) absolvovala halové turnaje, starší přípravka po prvním, kde trpěla nedostatkem vlastních
hráčů, z celé série nakonec odstoupila. Mladší žáci (taktéž
organizované Unionem) turnaje zdárně dokončili. Balzámem za skončenou zimou byla nominace Tomáše Soběslava do okresních výběrů mladší přípravky. Svými výkony
se probojoval do týmu, který nás reprezentoval na polském
turnaji ve městě Świdnica v Dolnoslezském vojvodství, kde
se podařilo Rychnovsku obsadit 3. místo. A za to velké gratulace a díky!
Pavel Koukol

Aktuální dění

q Zimní soustředění zleva: trenér Homolka, Dostálková, vedoucí mužstva Dostálek, Rumanová, Lavrenčíková, Zavadilová, Barillová, Krejčí, Krylová, Jirout
J., Toběrný, Saligrová a Lavrenčík.

q Zimní soustředění – chata ONV Rychnov (vlevo
dole) – Pomezní boudy v Krkonoších – leden 1989

q Tým okresního výběru mladších přípravek na turnaji
v Polsku pod vedením trenérů Hájka, Čermáka
a Bárty. Hráč 1. FC Rokytnice Tomáš Soběslav je
na fotografii třetí zleva v pokleku.                Foto: ZS

RÁJ BLEDULÍ

Záplavu rozkvetlých poslů jara zachytil při
své procházce na Záhorách Dušan Divíšek.

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
Škůdci na houbách – 6. díl
TEKUTINU

Znaky a erby měst a šlechtických
rodů – 68. díl
1.
2.
3.
4.

Lukavice
Španěla
rokokový
kříž

MĚSTO
ROKYTNICE
V ORLICKÝCH HORÁCH
517 61
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