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ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

CENY 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.

Město Rokytnice v Orlických horách vyhlašuje podmínky pro udělení Ceny Města Rokytnice v Orlických horách
za rok 2021 občanům za významné činnosti nebo skutky
v tomto roce nebo předchozích letech a informuje tak veřejnost o možnosti předkládání návrhů na udělení této ceny.
Cena města Rokytnice v Orlických horách se uděluje za:
q vynikající tvořivé výkony a významné výsledky vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a veřejně prospěšné činnosti,
Informace z jednání rady města dne
q činnost, kterou její nositel přispěl významným způsobem
10. 1. 2021 - zkrácený výpis.
k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města Rokytnice v Orlických horách nebo k propagaci města v ČR
l Úprava platů ředitelů ZŠ a MŠ
i v zahraničí,
Radě města byl předložen návrh na úpravu platu ředi- q záchranu lidských životů a majetku.
telky MŠ a ředitele ZŠ z důvodu nového Nařízení vlády
č. 531/2021 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády
Postup a podmínky pro udělení ceny města jsou upravev oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných služ- ny Pravidly pro udělení ceny Zastupitelstva města Rokytbách a správě a státních zaměstnanců.
nice v Orlických horách z 11. 12. 2006 ve znění dodatku
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvalu- z 10. 6. 2019, která jsou zveřejněna na webových stránkách
je od 01.01.2022 úpravu platu ředitelky MŠ a ředitele města. Návrhy na udělení ceny města lze předkládat do
ZŠ v souladu s Nařízením vlády č. 531/2021 Sb., kte- 28. 2. 2022 v souladu s pravidly na adresu Městského úřadu
rým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování v Rokytnici v O.h.
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních
zaměstnanců.
PROVOZNÍ DOBA

l Návrh na změnu ceníku vstupného – Muzeum Tvrz
Hanička
Vedoucí Muzea Pevnost Hanička pan Pavel Minář předložil návrh na změnu ceníku vstupného.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
změnu ceníku vstupného v Muzeu Pevnost Hanička dle
předloženého návrhu s účinností od 1. 5. 2022.

MĚSTSKÉHO ÚŘADU ROKYTNICE
V ORLICKÝCH HORÁCH
Pondělí
Středa
Čtvrtek

08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 - úřední den
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 - úřední den
08.00 - 11:30, 12:30 - 15:30 - úřední den

Úterý PODATELNA a Czech POINT
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
Pátek PODATELNA a Czech POINT
08:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

PROVOZNÍ DOBA
ČESKÁ POŠTA ROKYTNICE V O.H.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

ilustrační foto

11:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
11:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Pevně věřím, že dojde i na další akce, třeba i nové. Jen
se musíme s nastalou situací rozumně vypořádat. Zkrátka
Asi nemá cenu hodnotit nebo připomínat dobu, v jaké se držme kultuře i sportu pěsti. A hlavně - držme pěsti sami
nacházíme. Prostě je to tak, musíme se přizpůsobit a řešit sobě, ať můžeme zase docela obyčejně žít a bavit se.
vp
věci s rozumem. Stejně tak kulturní a sportovní akce, které
bychom rádi pořádali, ale stále je tu situace, která vše velice
komplikuje. Otázka tedy zní, jaké akce jsou letos vlastně
v plánu?
Každý kulturní rok začínáme v Rokytnici plesy. Bohužel
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel
nebudou. Ale minimálně sportovci a město mají v úmyslu
v Deštném v Orlických horách
nabídnout podobnou akci třeba v jarních měsících. Bude – li
si Vás dovoluje pozvat na
to možné. Další brzkou akcí bývá již tradičně Rokytnický
masopust. Ten by se měl konat 19. února, samozřejmě v daleko střídmější podobě než v minulých letech.

Kulturní otazníky

MUZEJNÍ VLASTIVĚDNÉ STŘEDY

MUZEJNÍ VLASTIVĚDNÉ STŘEDY

9.2.2022
David Rešl - Přírodou Orlických hor
16.2. 2022
Pavel Gebouský - Staré pohlednice Orlických hor
23.2.2022
Jan Hlaváček - Elektrifikace Deštného
a okolí a křest knihy
2.3.2022
Petr Minařík - Císař František Josef I.
Pokud se situace alespoň trochu zlepší, určitě budou pořadatelé chtít své dlouho plánované a následně opět odložené
akce uskutečnit. Optimistou je Pepík Jehlička, který by rád
uspořádal v červnu Orlického sekáče, všichni doufáme, že
si užijeme festival Muzika pod širým nebem, Wiyrhanea
chystá jezdecký den. Nepsanou kulturní královnou roku je
Anenská pouť s letním kinem. Snad opět odolá všem nástrahám šíleného viru. Naše pouť je jedna z mála, která se
konala bez přerušení každý rok. Bylo to náročné, ale naštěstí vše klaplo. Snad se k nám letos budou moct přidat
i rokytničtí horalové, kteří stále čekají na oslavu desátých
narozenin Horalských her. Moc jim přeji, aby mohli desítku
konečně naplno oslavit a my s nimi.
Bez covidové pauzy nám zde na konci léta bloudil také
cyklistický Orlický bloudil a na koňských kopytech podzimní Hubertova jízda. Naštěstí to jsou akce odehrávající
se venku. Věřím tedy, že i letos proběhnou. Úžasné akce se
konají v muzeu Sýpka. Samozřejmě za dodržování všech
opatření. Ta nikoho již neminou. Ani pořadatele, ani návštěvníky. Ale to je jiná kapitola…
Doufám, že na letošní podzim a zimu už možná můžeme
plánovat s větší odvahou. Tedy koncert na Svatého Václava, výroční 30. Hubertovu jízdu a druhý ročník festivalu
Rok Life. Zda bude možné konečně opět uspořádat divadlo,
soutěž kuchtíků, oblíbenou školní vánoční besídku, Velkou
mikulášskou v její plné parádě a následně adventní jarmark,
to uvidíme. Například vánoční koncert máme již nyní přislíben od skvělé skupiny Hlasoplet, která se nám v Rokytnici
představila na Svatováclavském koncertu v roce 2020.

9.3.2022
Petr Rybař - „Expedicí Kiwi“ Novým Zélandem
(Haka maorského rangera)
16.3.2022
Jaroslava Walterová - Potápění ve vracích
23. 3. 2022
Bohumír Dragoun - Příběh jedné mumie
30.3.20227
Jiří Hostinský - Vystěhovalectví do Ameriky v letech
1850 - 1930, se zaměřením na imigranty z Orlických hor a podhůří.
Přednášky se konají v prostorách Muzeum zimních
sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách, a to vždy od 19:00 h. Změny programu vyhrazeny.
KONTAKT: 494 663 139, 602 936 946
nebo villanova@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali Městu Rokytnice v Orlických horách za poskytnutí a údržbu plochy pro
parkování vozidel zaměstnanců DNSV, které nepojme
naše parkoviště v areálu Domova.
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Tříkrálová sbírka 2022
… štěstí, zdraví, dlouhá léta … K + M + B + 2022
Během druhého lednového víkendu jste v ulicích našeho města mohli potkat skupinky Tří králů. Po roční pauze koledovaly dům od domu, aby nastřádaly do kasiček
Charity České republiky 36008,- Kč, které budou použity
např. na obnovu vybavení a provoz Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, pro přímou pomoc rodinám
v nouzi, krytí nákladů spojených s provozem nízkoprahového centra pro lidi bez domova, na obnovu vybavení chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením Domov,
provozovaný Sdružením Neratov, apod. Vážíme si všech
štědrých dárců, kteří tříkrálové koledníky přijali a podpořili, děkujeme dobrovolníkům z řad dětí i dospěláků za ochotu účastnit se tradiční akce.
Za organizátory LH a LT

Všimli jsme si...
NABÍJEČKY
ELEKTROMOBILŮ

Na
parkovišti
u Mateřské školy
v Rokytnici byla
instalovaná veřejná
nabíječka elektromobilů. Připomíná
automat na parkovací lístky. O jeho provoz se stará společnost E-ON DRIVE.
Jelikož sama elektromobil nevlastním,
nemohu tedy dobíjení vyzkoušet, proto
jsem se zeptala odborníka ze zmíněné
společnosti, jak to
vlastně funguje.
Veřejná nabíječka dokáže
nabíjet baterie dvou elektromobilů najednou. Majitel
vozu, který využívá veřejné
nabíječky, obvykle vlastní
čip, díky němuž se ke stanici přihlásí. Ten kdo jej
nemá, využije mobilní apli-

kaci, určenou pro nabíjení.
Prostřednictvím
aplikace
proběhne i platba. A jak
dlouho trvá takové nabíjení baterie? Záleží na typu
vozu, ale běžná doba nabití
průměrného elektromobilu
u této stanice je pět hodin.
ZS

VZPOMÍNKA
„Každý z nás má v nebi někoho, komu by chtěl
poděkovat za to, že byl a říct, že nám chybí.“
Dne 22. února tomu bude rok, co nás navždy opustila naše maminka Vlasta Ornstová. A v lednu jsme si
připomněli smutné výročí 11 let od úmrtí tatínka Josefa
Ornsta.
S láskou stále vzpomínají dcery
Marie a Lydie s rodinami

ZŠ ROKYTNICE V O.H.
Lyžařský výcvik

MŠ Bartošovice
ZAHÁJILI JSME LYŽAŘSKOU ŠKOLU!

V naší mateřské škole se učíme základy lyžování... Čeká
V lednu 2022 jsme po dvou letech mohli opět uskutečnit nás ještě „dlouhá trať“ a potom hurá na lanovku :-)! Doulyžařský výcvik. Vzhledem k nefunkčnosti vleku v Rokyt- fáme, že po nemoci se k nám přidá více dětí a vydrží nám
nici jsme využili služeb Skicentra v Říčkách v Orlických sníh..
MŠ Bartošovice v O.h.
horách. Výcvik absolvovali žáci 7. a 8. třídy. Cílem výcviku
bylo zdokonalení lyžařských dovedností. Všichni zúčastnění žáci si výcvik užili a zažili i spoustu zábavy a dobrodružství. Přinášíme pár reakcí žáků:
…Na lyžáku se mi nejvíce líbilo lyžování a ježdění lanovkou. Na lanovce byla velká sranda…
…Máme nafoceno milion fotek. První jízda byla opravdu
výživná, zapomněla jsem, jak se brzdí a vjela do lesa…
…Lyžák byl mega dobrý, bavil mě, lepší než škola. Měli
tam dobrý kafe a párek v rohlíku…
…Líbil se mi čas strávený s kamarádkami a lyžování…
…Ve čtvrtek jsme měli štěstí, krásné lyžování na manchestru…
…Jezdilo se mi dobře, i když někdy mně to skákalo…
…S klukama jsme koukali po holkách, bylo jich tam
opravdu hodně…
…Sice jsem srazila pána, ale jinak dobrý…
Na závěr bych rád poděkoval za uskutečnění lyžařského
výcviku SDH Rokytnice v Orlických horách a Městu Rokytnice oddělení SNBF za zajištění dopravy do Skicentra.
A samozřejmě vedení Skicentra za poskytnuté služby. MR

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 140,- 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

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

Pro děti a mládež:
Tři bratři – Svěrák, Z. - pohádka
Klub Tygrů – Ukradený vynález – Brezina, T.
Vánoční prasátko – Rowlingová, J. K.
Mládí nevybojované – Řeháčková, V. – pro dívky

Beletrie pro dospělé:
Pro ženy:
Šťastná za všech okolností – Devátá, I.
Ranč – Steelová, D.
Holky – Kelman, N.
Thrillery, detektivky:
Krycí jméno Pozítří – Folsom, A.
Totem – Morrel, D.
Námluvy se zločinem – Beran, L.
A další:
Idioti v politice – Banáš, J.
Nabarvené ptáče – Kosinski, J.

Naučná literatura:
Radek Banga – (Ne)Pošli to dál
Srdcař v cílové rovince – Jan Pirk
V pekle plynových komor – Venezia, S.

DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍ
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
přijme spolupracovníky na pozice:
ZDRAVOTNÍ SESTRA

vzdělání: obor všeobecná zdravotní sestra

LÉKAŘ

znalosti v oboru paliativní medicíny vítány
Nabízíme smysluplnou práci na DPP, příp. částečný úvazek, sehraný a vstřícný tým, vzdělávání v oboru.
Očekáváme ochotu ke spolupráci,
vlídnost, toleranci, laskavost, trpělivost, spolehlivost.
Kontakt pro zájemce:
Mgr. Andrea Kolaříková,
733 694 162
a.kolarikova
@hospicrychnov.cz
motto:
„Procházet s někým závěrečný úsek jeho pozemského života
je dar pro obě strany.“
www.hospicrychnov.cz

Burzička knih
a časopisů
Vzhledem k omezeným kapacitám naší knihovny se musíme zbavit nadbytečných knih a časopisů.
Zveme Vás tedy na burzu knih do prostor Domu služeb,
kde si na chodbě můžete vybrat zdarma z mnoha titulů knih.
V prostorách Infocentra je potom burzička novějších knih
(1 ks za 10,- Kč) a časopisů (1 ks za 5,- Kč). Najdete zde
všechny možné žánry, z časopisů pak např. 100+1, Květy,
Vlastu, Téma, ABC, atd. Burza bude každý týden nově doplňována.
Vlaďka Procházková,
knihovnice z Rokytnice

ŠKŮDCI NA HOUBÁCH – 5. DÍL

ZPRÁVY Z DOMOVA

Larvy bedlobytek začínají vyhlodávat houbu zdola, jak to
vidíme nejlépe na mladých hříbcích. Některé mušky kladou
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU (DNSV) povajíčka do ... (1. tajenka) nebo mezi ... (2. tajenka) naspokračuje v dlouhodobém záměru transformace svých podu ... (3. tajenka). Mladé plodnice přestávají růst a vyvíjet
se, protože larvy přeruší houbová vlákna spojující plodnici bytových služeb a registroval nové místo poskytování
sociální služby Chráněné bydlení (CHB) ve městě Nás podhoubím.

chod. Objekt nové služby byl zkolaudován v říjnu 2021
s předpokladem zahájení provozu od 1. 2. 2022.
S ohledem na Covid situaci a doporučení orgánů
ochrany zdraví management organizace rozhodl o uspořádání slavnostního otevření nové služby etapově v následujících měsících:
Leden
– otevření objektu, kde bude služba poskytována, schůzka se zástupci jednotlivých služeb a třetích zainteresovaných stran, se kterými je či bude navázána spolupráce
již v počátku zahájení poskytování služby

SVISLE:
3. - 1. tajenka
11. - 2. tajenka
7. - 3. tajenka

Červen
– slavnostní vyhodnocení procesu transformace DNSV
(ukončení projektu transformace Cesta ke kvalitě 1,
zhodnocení naplnění cílů)
Legenda k písmenným doplňovačkám:
– setkání klientů služby CHB Náchod s představitezleva doprava:
li volených orgánů kraje a dalšími hosty, diskuze
A. Náš bývalý tenista. - B. Terénní závod. – C. Kruh. D.
na téma transformace, sdílení zkušeností klientů
Druh koření. – E. Příloha k párku. – F. Sušenky.
…., součástí setkání bude prezentace všech nových
služeb Domova. Cílem je ukázat fungující službu se
zprava doleva:
spokojenými klienty, kteří udělali první velký krok.
A. Cenina. – B. Mužstvo. – C. Pět tuctů. D. Tělní tekutina.
–
vydání
brožury
– E. Něm. filozof. – F. Hlodavec.
Legenda ke střídavé křížovce:
vodorovně:
A. Zámotek bource morušového. – B. Něm. koloběžka. C.
Malé. – D. Opak krátce. – E. Učitel (řečí). – F. Ženské jméno.
svisle:
5. Pokolení, 0,1 litru. – 6. Kolem, iniciály spisovatele Luskače, žen. jméno. – 8. Angl. jedna, zkratka nár. hospodářství, SPZ Třebíče. – 9. Karetní výraz, okresní odborová
rada.
Pomůcka: Roller

Stanislav Lank
Znění tajenek na str. 15

Rokytnický masopust 12. ročník
19.2.2022

Masopustní průvod vyjde na obchůzku ve 12 hodin z náměstí.
Více informací a podmínky pro účast čtěte
na: rokytnickymasopust.webnode.cz

Říjen
– den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb
Dne 6. 1. 2022 byl otevřen objekt Chráněného bydlení
v Náchodě, za přítomnosti zástupců Královéhradeckého
kraje, Města Náchod, investora a zhotovitele
Konferenciérka seznámila přítomné, že se jedná o první dílčí část etapového otevření chráněného bydlení.
Konferenciérka následně požádala hosty o pár slov
a vyzvala je k slavnostnímu přestřižení pásky.
Připravených nůžek se chopili 1. náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje pan Pavel Bulíček, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje paní Martina
Berdychová, místostarostka města Náchod paní Pavla
Maršíková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje pan Jiří Vitvar, jednatel
společnosti zhotovitele pan Pavel Sedláček a ředitelka
DOMOVA paní Eva Fremuthová.
Ředitelka DNSV doplnila informaci, že výstavba
CHB je součástí projektu transformace DNSV, která
probíhá již od roku 2013. Celkem již bylo zahájeno poskytování služeb chráněného bydlení ve 4 bytech.
pokračování na straně 8

V roce 2019
dokončení ze strany 7
Nyní byl vystavěn nový objekt v lokalitě Náchod  Probíhala příprava na přechod do běžného života
z CHB (2 klienti) – případně do služby podporovaa shrnula projektové (financování projektů probíhá
né bydlení.
z operačního programu zaměstnanost a ESF) a další
návazné aktivity, které se v rámci období 2013 – 2021  Bylo zažádáno u jednoho klienta o byt v běžné zástavbě, klient je pracovníky podporován v hledání
realizovaly:
bydlení.
 1.1.2009 – otevření DOMOVA NA STŘÍBRNÉM
VRCHU Rokytnice v Orlických horách po rekonstrukci
 11/2013 – 6/2015 Příprava na Transformaci
 1.1.2016 – otevření 2 bytů CHB Rokytnice v O. h.
 10/2016 – 9/2019 Transformace DNSV
 1.1.2019 – otevření 1 bytu CHB Rychnov nad Kněžnou
 1.7.2019 – otevření 1 bytu CHB Rokytnice v O. h.
 4/2020 – 3/2022 Cesta ke kvalitě prodloužení
do 6/2022
 1.2.2022 – otevření objektu CHB Náchod
Popsala, jak se v procesu Transformace podařilo klienty přiblížit běžnému životu. Za uvedené období opus- V roce 2020
 byla provedena příprava na přechod do CHB u 3 klitili pobytovou službu:
entů, kteří čekají na dostavbu CHB Náchod, proběhly
revize plánů přechodů.
V roce 2021
 Revize plánů přechodu u 7 klientů, konkrétně
u 6, kteří budou od 1. 2. bydlet v CHB Náchod.
Ředitelka dále informovala o záměrech DNSV:
 Výstavba komunitního bydlení pro 12 osob v Rokytnici v O.h
 Výstavba objektu CHB Nové Město nad Metují
 Výstavba objektu CHB Opočno
Následně bylo poděkováno
 Královéhradeckému kraji a Centru investic, rozvoje
a inovací za podporu při realizaci výstavby ChráněV období 11/2013 – 9/2016
ného bydlení
 1 klient do rodinného prostředí
 Společnostem CE-ING spol. s r.o a PS Stav Náchod
 2 klienti do CHB Jaroměř
spol. s r.o. a dalším spolupracujícím firmám za od 4 klienti do CHB Rokytnice v Orlických horách, zřívedenou práci
zeného DNSV
 Zaměstnancům DNSV   za práci, díky níž jsou klienti průběžně připravováni žít ve službách či bytech
V období 10/2016 – 10/2019
s nižší mírou podpory, což se od roku 2013 podařilo
 2 klienti - do místa svého původního bydliště
u 22 klientů DNSV.
 2 klienti do CHB Rychnov nad Kněžnou (od 1. 1.
 Městu Náchod za spolupráci v rámci komunitního
2019)
plánování a zařazení do Střednědobého plánu rozvo 1 klient na ubytovnu, neboť služba již neplnila účel
je sociálních služeb pro roky 2022 – 2024
 3 klienti do CHB v Rokytnici v O.h. (1 klient od 1. 7.
2019, od 1.10.2019 dva klienti)
Závěrem ředitelka popřála klientům, kteří se do pro 1 klient se z CHB Rokytnice v O.h. přestěhoval
stor nového Chráněného bydlení nastěhují, příjemné bydo CHB v Jičíně, blíže ke své rodině
dlení a hodně úspěchů v novém životě.
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Anenský vrch a kaple sv. Anny
Okolí Rokytnice v Orlických horách je obklopeno
vrcholky hor, které mají
poetická jména, např. Zakletý, Komáří vrch nebo
Anenský vrch.
Právě sv. Anna se stala patronkou Orlických
hor a patří neodmyslitelně
k Rokytnici v Orlických
horách i díky každoroční
Anenské pouti. Na vrcholu Anenského vrchu byla
postavena kaple zasvěcená
sv. Anně, a to díky aktivitě
hajného Johana Kastnera
z Horní Rokytnice. Podle
pověsti musel roku 1766
hajný přečkat noc v lese
v blízkosti vrcholu a během noci se v jeho blízkosti
objevili lupiči, kteří se radili, jak a kdy přepadnout
rodinu Johana Kastnera
a vyloupit jeho hájovnu.
Hajný v modlitbách žádal
o pomoc Boha a sv. Annu.
Poté, co přečkal noc a podařilo se mu zabránit útoku na jeho rodinu a obydlí,
vystavěl na vrcholu kapli
sv. Anny.
Tato kaple byla později v roce 1820 přestavěna
díky hraběnce Johanně von
Nostitz-Rieneck a o dalších 36 let později v roce
1856 provedla další úpravy

Ernestina von Nostitz-Rieneck, díky které se vrch
začal nazývat Ernestinenberg, počeštěně Arnoštka.
Pojmenování Ernestinenberg se poté využívá i při
mapovém zobrazení okolí Rokytnice v Orlických
horách. Počeštěná verze
tohoto jména - Arnoštka
bude hrát zajímavou roli
v předvečer druhé světové války. Na vrcholu
sv. Anny stála kaple, socha
Panny Marie a kamenný
kříž. Z důvodů agresivní
politiky Adolfa Hitlera řeší
Československo
způsob
obrany republiky. Po vzoru
Francie bude přistoupeno
k výstavbě pohraničního
opevnění. Nejprve bude
připravena výstavba opevnění severní hranice vůči
Německu, včetně území
Orlických hor. Výstavba
opevnění, zasáhne i Anenský vrch. Místní kaple ovšem ležela v pásmu výstavby opevnění, a proto bylo
rozhodnuto, že kaple bude
rozebrána a v roce 1937
byla přenesena na vhodnější místo do osady Hadinec.
Jako součást opevnění byly
na Anenském vrchu postaveny pěchotní sruby R-S84 Arnošt a R-S-85 Anna.

Od roku 2010 stojí
na Anenském vrchu rozhledna, která měří celkem
17 metrů s vyhlídkou ve 12
metrech a celkem šedesáti pěti schody. Tato dřevěná rozhledna navazuje
na existenci 8 metrů vysoké rozhledny z roku 1910,
která ke konci první světové války zanikla.
Orlické hory jsou tedy
již tradičně místem dale-

kých rozhledů a to i díky
rozhledně na Anenském
vrchu.
Fotografie laskavě zapůjčilo Muzeum turistiky,
zimních sportů a řemesel, Deštné v Orlických horách.
Jiří Štěpán
Vysokoškolský pedagog,
krajský zastupitel

Rohačky na Černé Vodě
Již osmý ročník mezinárodních Závodů na saních
rohatých se konal na Černé Vodě, takto části obce Orlické
Záhoří, v sobotu 15. ledna. Po ukázkách jízdy a instrukcích
se postupně vydalo na trať čtyřicet tři osádek celkem z pěti
států světa. Za velkého povzbuzování početného obecenstva.
V minulosti sloužily rohačky k dopravě dřeva, nakráceného na délky cca jeden až jeden a půl metru.
V té době se kácelo výhradně v zimě, když dřevo obsahovalo co nejméně mízy. Jezdilo se převážně po vrstevnici,
na předem ušlapané „sanici“. Byla to činnost velice náročná, docházelo i k tragickým nehodám. Rohačky sloužily

také k dopravě sena ze seníků v kopcích, kde bylo uskladňováno při senoseči.
Vítězové závodů byli oceněni, všichni závodníci dostali
zdarma chutné a vydatné občerstvení.
Ani ostatní příchozí netrpěli hladem a žízní, ocenili teplé
nápoje i pokrmy v mrazivém počasí. Nálada byla výborná,
objevily se také originální kostýmy. Závody proběhly v klidu a pohodě, trať byla vzorně upravená. Závody se konaly
za podpory projektu Kultura a sport bez hranic, spolufinancovaného z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu
Glacensis.
Petr Zámečník

q Okostýmované závodnice. Foto: P. Zámečník

q Husa by si ráda zalyžovala. Foto: P. Zámečník

OČNÍ OPTIK
JIŘÍ MENCÁK

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH - Nám. T.G.M. 68
Otevřeno každou středu od 13 do 15.00 hodin.

PEDIKÚRA
K VÁM DOMŮ
Hana Vacková

Tel.: 732 228 319

Šest králů v Bartošovicích

Sochy ze sněhu

Tradiční Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným, která se
Umělci vytvořili na jedné z rokytnických zahrad ze sněhu
loni nemohla uskutečnit, probíhala v Bartošovicích přede- sochy známých postav z historie. Poznáte je?
vším v sobotu 8. ledna. Ze Sdružení Neratov vyšlo celkem
Foto: Pav
devět králů. Králové, vybaveni zapečetěnými kasičkami,
svěcenou křídou a drobnými suvenýry pro dárce, vyrazili se
svým doprovodem do mrazivého dne. Vzhledem k členitému terénu a rozptýlenému osídlení v Bartošovicích chodily
skupinky dvě.
Dobří lidé, za dlouhé roky trvání sbírky již na toto zvyklí,
nás mnohde již očekávali. Někde i s menším občerstvením.
Vzhledem k situaci s koronavirem se komunikace s dárci
konala venku mimo domy a byty. I tak byli dárci štědří a obdrželi klasický tříkrálový nápis na veřeje svého příbytku.
Další skupinka chodila v Neratově. V kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Neratově se ještě týž den odehrál Tříkrálový
koncert, byla provedena Česká mše vánoční od Jakuba Jana
Ryby v zaplněném kostele a i zde mohli návštěvníci přispět
do sbírky. Taktéž v neděli na mši svaté, kde byli králové
představeni veřejnosti.
Celostátně sbírku pořádá Charita Česká republika. Díl
sbírky pro Sdružení Neratov bude využit na obnovu zastaralého nábytku v sociální službě Chráněné bydlení Domov,
zkvalitnění života uživatelů.
Text a foto: Petr Zámečník

Plavání říčkovských dětí

Díky vstřícnosti paní Keprtové z Hotelu Říčky mají místní děti rezervovaný hotelový bazén vždy jednou týdně pro
výcvik plavání. Výuky se ujala zkušená instruktorka Kristina a během pár lekcí udělala z neplavců plavce.
ZS

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:

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

Viking Union Rokytnice
Činnost v roce 2021
Činnost našeho klubu
byla i v roce 2021 neblaze
poznamenána koronavirem
a vládními nařízeními. Nemohli jsme pořádat, jako
každý rok, novoroční halový turnaj mužů o pohár Orlických hor. Odpadly nám
také turnaje zimní halové
ligy předpřípravek, mladších přípravek a mladších
žáků. Po uvolnění vládních
nařízení jsme začali trénovat dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) až 19. dubna.
Nejprve v hale a od května
na venkovním rokytnickém
městském fotbalovém hřišti.
Starší žáci stačili v květnu a červnu odehrát jen tři
mistrovská utkání s Černíkovicemi, Borohrádkem
a Doudlebami, potom však
OFS dohrání všech soutěží
zrušil v důsledku zhoršení
pandemické situace. Trénovali jsme dál dvakrát týdně
venku až do konce června.
Do soutěžního ročníku 2021-2022 mládežnických okresních soutěží
jsme přihlásili tři družstva.
Mladší žáky a starší žáky
na okres Ústí nad Orlicí.
Mladší přípravky a starší
žáky na okres Rychnov nad
Kněžnou. Na Rychnovsku
se hrají mistrovská utkání
ve středu a nekolidují nám
tedy s víkendovými zápasy
na Ústecku. Starší žáci hráli
tedy dva mistrovské zápasy
týdně.
Sezonu jsme zahájili již
3. července tradičním fotbalovým turnajem našich dívek
v Sázavě. V konkurenci 10
dívčích týmů ze třetí, druhé,
ale i první ligy skončila naše
děvčata na 6. místě.
Na konci srpna jsme pořádali dvě soustředění pro

Horní řada zleva: Johny Nguyen, Störmer Nicolas, Störmer Tobias, Přichystal Filip,
Ondošová Adéla, Figl Jan Richard, Koukol Miloš, Danišová Charlota, Veselý Jan;
dolní řada zleva: Sommer Johann, Nagy Matyáš, Samuel Petr, Jirátová Nikola, Potužníková Aneta, Cupák Vojtěch, Pleskotová Anabel;
vpředu: Jirátová Kamila

Horní řada vzadu zleva: Dunka Roman, Kaute Martin, Dunka Nicolas, Horský Václav, Khol Jakub, Daniš Samuel;
horní řada přední zleva: Stoklas Jakub, Dunka Patrik, Kaute Tomáš, Přibyl Štěpán;
brankář Kaute Robin

naši mládež v Klášterci
nad Orlicí. První pro mladší a starší žáky a druhé pro
mladší a starší přípravku. Žáků se zúčastnilo 23
a malých dětí přípravek 25.
Hned v září jsme začali hrát mistrovská utkání
ve všech třech kategoriích.
Mladší přípravka pod vedením trenérů Petra Jiráta
a Miloše Koukola odehrála během podzimu 2021
celkem 8 turnajů v okrese
Rychnov nad Kněžnou se
střídavými úspěchy i neúspěchy.
Mladší žáci pod vedením
trenérů Romana Moudrého
a Jaroslava Ungera skončili v tabulce po podzimu
z dvanácti týmů na 5. místě, když pět zápasů vyhráli,
tři remizovali a tři prohráli.
Starší žáci pod vedením
Pavla Koukola a Jaroslava
Ungera odehráli v obou
okresech celkem sedmnáct
mistrovských utkání v rytmu Anglických soutěží
neděle, středa. Na Ústecku
osm a na Rychnovsku devět. Vyhráli však jen pět,
dvakrát remizovali a de-

setkrát prohráli. Po dvou
letech se však podařilo
podzimní venkovní mládežnické soutěže kompletně dohrát. Po jejich dohrání
se opět pandemická situace
zhoršila a OFS do konce

roku 2021 kompletně zrušil
zimní halovou ligu mládeže.
Celý listopad a prosinec
jsme tedy už jen dvakrát
týdně trénovali v rokytnické hale ZŠ.

Závěrem děkuji všem,
kteří se nějakou měrou podíleli na úspěšném průběhu podzimní části sezony
a chodu klubu v roce 2021.
Jaroslav Unger

Horní řada zleva: Koukol Pavel, Plašilová Sabina, Vidlička Adam, Veverka Vojtěch,
Helásek Pavel, Horský Tomász, Trnčák Nikolaj, Mrázek Jakub;
v pokleku zleva: Soběslav Marek, Kaute Martin, Forche Vojtěch, Stoklas Jakub, Horský Vašek;
brankář: Kopřiva Jan

POZVÁNKA DO SÝPKY – MUZEA ORLICKÝCH HOR V ROKYTNICI V O.H.
12. 2. 2022
Radomír Tichý: Expedice Monoxylon
Dobrodruhové? Vědci? Šílenci? Tato slova
se člověku vybaví nejčastěji, když slyší o nadšencích, kteří nasednou do člunu vydlabaného
z kusu klády a vydají se na moře. Jedná se však
o seriózní vědecký experiment v podání týmu
docenta Radomíra Tichého. Přijďte si vyslechnou jeho povídání a zhlédnout film o tomto nevšedním výzkumu a jeho výsledcích.
12. 3. 2022
Muzejní kavárna – s chutí čokolády
Pohodové odpoledne v muzeu provoněném čerstvě upraženou a namletou kávou
spojené s povídáním a zajímavými ukázkami. V letošním roce bude muzejní kavárna
čokoládová. Kromě kávy tak bude připravena i malá ochutnávka čokolády a spousta
zajímavých informací o této pochoutce.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
DĚTSKÉ HISTORICKÉ KOČÁRKY
- ve výstavních prostorách muzea
v Rychnově nad Kněžnou
30.4. – 30.10.2022
Výstava představí unikátní výběr historických kočárků ze soukromé sbírky manželů Holáskových. Nejstarší kočárek pochází
přibližně z roku 1860 a jádrem sbírky jsou
velmi ceněné exponáty z období secese. Ve
výběru budou zastoupeny kočárky loutkové, dětské sportovní i hluboké, dvojkombinace, trojkolky i saně. Součástí výstavy
se stanou také dobové nabídkové katalogy,
dětské hračky a historické fotografie.
Akce se uskuteční za dodržení všech nařízení vlády v souvislosti s epidemií Covid 19.

q Stěhování kočárků
do výstavních prostor
zámku. Foto: Šárka Ležáková

Z ARCHIVU - Požár rokytnické pily
Tento měsíc 21.2. uplyne dvacet let od požáru rokytnické pily. Ten, kdo na místě tehdy byl, si nejspíš vzpomene
na hrozivé výbuchy propanbutanových lahví, ale hlavně
na obrovské nasazení všech lidí v nerovném boji s ohnivým živlem. Řadu věcí se podařilo z administrativní i
obytné části budovy vynosit a zachránit, ale i tak byla škoda obrovská.
Jak uvádí almanach rokytnických hasičů, požár v prostoru kotelny rokytnické pily byl na tísňovou linku nahlášen
21.2. krátce po 15. hodině. Místní hasiči se do boje s ohnivým živlem pustili deset minut po vyhlášení poplachu.

Když došla voda v cisterně, zřídili čerpací místo na nedaleké řece Rokytence. Postupně na místo přijíždělo sedm
dalších jednotek. Práci jim ztěžoval nárazový vítr, který
rozdmýchával plameny a hnal je k administrativní budově
s několika byty. Všechny skončily v plamenech. Dílo zkázy
ještě dokonal výbuch dvou propanbutanových lahví. Požár způsobil škodu za téměř 8 milionů korun. Při likvidaci
ohně se naštěstí nikdo nezranil, ačkoliv zásah byl značně
nebezpečný a hasiči na něj nebyli dostatečně vybaveni.
JKO
Foto: J. Ďoubek, archiv SDH Rokytnice

Okénko do historie
rokytnické kopané
Po herním a výsledkovém vrcholu na podzim 1975, kdy
naši drželi první příčku v tabulce, se postupně v dlouhodobém horizontu objevovaly nevyrovnané výkonové tendence. Vybudované renomé, že do Rokytnice se nejezdí vyhrávat, nakonec padlo. Každou ukončenou soutěží se tým

umisťoval v tabulce hůře než sezónu předešlou. Osudným
se pro klub stalo jaro 1980. Rokytnice skončila předposlední a to pro ni znamenalo po dlouhých letech sestup do
OP III. třídy. Paradoxem bylo, že vyhrála doma pořádaný
VIII. ročník turnaje Rokytnic. Bohužel v kronice klubu
k těmto letům mnoho fotografií nemáme. Za zmínku rozhodně stojí, že ve stejném roce se konaly oslavy 30 let klubu
jako dozvuk tehdejších oslav 700 let od založení naší obce.
V rámci této akce si to „stará garda“ (viz foto 3) rozdala
s Olympií Hradec.		
Pavel Koukol

q 1975 podzim – zleva stojí: Novák Jan, Kouba, Novák
Jos., Cit, Luňák, Števko; dole zleva: Toncr, Rücker,
Štěpánek, Štajner, Hanuš M.
q Stará garda – oslavy 30 let v rámci uspořádání oslav
700 let od založení Rokytnice … zleva stojí: Novák
Jan, Toncr, Vlasák, Alliger, Bárnet Př., Luňák; dole
zleva: Ruman, Cit, Lukas Jos., Rücker, Novák Jos.

q Žáci 1978 – zleva stojí: Levý T., Krunčík, Schwenke,
Kobolka, Strmiska, Pelant, Jirout J. a trenér Fr. Žížala; dole zleva: Kánský P., Žížala M., Jirout I., Novák,
Michalec, Halbrštát
q Obrázek pro vítěze domácího turnaje Rokytnic

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
Škůdci na houbách – 5. díl
1. rourek
2. lupeny
3. klobouku

ZPRAVODAJ
HORSKÝ KURÝR
JE OBRAZEM ŽIVOTA
V ROKYTNICI A OKOLÍ.

Radosti i starosti letošní zimy

Termín letošní ANENSKÉ POUTI
je 22. – 24. července 2022

MĚSTO
ROKYTNICE
V ORLICKÝCH HORÁCH
517 61
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DiS (ZS), redakční rada: Ing. Vladimíra Procházková (vp), Lucie Grunclová DiS (LG), Jiří Koblása (JKO), Olga Pleslová (OP).
Adresa redakce: Horský kurýr, náměstí T.G.M. 68, 517 61 Rokytnice
v O.h. Tel: 491 616 995, 736 752 200. E-mail: hoku@rokytnice.cz
Registrace MK ČR E 11929. Vychází jako měsíčník. Uzávěrka
pro dopisovatele do 20. každého měsíce. Příspěvky čtenářů
a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Náklad 700
výtisků. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn. Horský kurýr
se vydává za finanční podpory společnosti Nábytek - prodej s.r.o.
Vysoké Mýto. Toto číslo vyšlo v únoru 2022. Cena: 10,- Kč
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NOVINOVÁ ZÁSILKA

