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Doba je zlá, ale nevzdávejme to!
Když je Čechům zle,
dokáží být národem pevným, odvážným, se srdcem na správném místě.
Je nám mnohým ze všeho úzko, ale můžeme si
říci, že bylo i hůře a určitě bude líp. Nedávno
jsem v městské knihovně
rovnala nějaké materiály
a uvědomila si při pohledu do nich, jaké lidi ta
naše malinká česká země
měla či má. Cítila jsem
najednou velkou hrdost
a pocit, že spoustu Čechů
to také nemělo lehké, ale
nevzdali se a něco dokázali. Často i celému světu.
Pokračování na str. 3

Čtěte uvnitř:
q Kolik nás je............. str. 6
q Masopust v Rokytnici
letos nebyl, ale žije!!.......
.............................. str. 10
q Muzeum a galerie
Orlických hor Vám opět
přináší pohled do historie
Rokytnice............. str. 12
q Muzikantské zamyšlení ...
.............................. str. 13

ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

Kompletní text usnesení
zastupitelstva a rady města
je uveden na internetových
stránkách města www.rokytnice.cz nebo k nahlédnutí na Městském úřadu v Rokytnici v Orlických horách.

Informace z jednání RADY MĚSTA ze dne 25. 1. 2021
zkrácený výpis
l Připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“
Město Rokytnice v Orlických horách bylo osloveno Spolkem Lungta s prosbou o zapojení se města do kampaně
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2021.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
připojení města Rokytnice v Orlických horách ke kampani.

l Smlouva o nájmu místa – AlzaBox
Radní Michal Štefek informoval o jednání s Jednotou SD
Nová Paka o možnosti umístění AlzaBoxu u nákupního
střediska v Rokytnici v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí vyjádření Jednoty SD Nová Paka o nesouhlasu
s umístěním AlzaBoxu u nákupního střediska v Rokytnici
v Orlických horách.
l Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu
do předčasného starobního důchodu
Radě města bylo předloženo oznámení paní Milušky Paldusové o ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do
předčasného starobního důchodu k 30. 4. 2021. Vedoucí Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách předložila
žádost o navýšení úvazku z 0,81 na 1,0 a žádost o vyhlášení
výběrového řízení v březnu 2021 na pracovní pozici - pracovník/pracovnice v sociálních službách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí oznámení paní Milušky Paldusové o ukončení pra-

covního poměru z důvodu odchodu do předčasného starobního důchodu k 30. 4. 2021.
Rada města Rokytnice v Orlických horách souhlasí s žádostí vedoucí Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických
horách o navýšení pracovního úvazku z 0,81 na 1,0.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - pracovník/pracovnice v sociálních službách od 1. 5. 2021.
l Podání žádosti o financování projektu z Mezinárodního visegrádského fondu
Starosta předložil informace k projektu „Tajemství podzemních komplexů v demokracii a diktatuře na česko - polském
pohraničí“ Mezinárodního visegrádského fondu ve spolupráci s městem Osówka.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí informace o projektu „Tajemství podzemních komplexů
v demokracii a diktatuře na česko - polském pohraničí“.
Rada města Rokytnice v Orlických horách souhlasí
s účastí města jako vedoucího partnera na projektu „Tajemství podzemních komplexů v demokracii a diktatuře
na česko - polském pohraničí“ spolufinancovaného z Mezinárodního visegrádského fondu ve spolupráci s Podzemne
miasto Osówka spólka z o. o., Univerzitou Hradec Králové
a spolkem Polsko - Czeskie Towarzystwo Naukove.

q Ilustrační foto – tajemné podzemní město Osówka
v Sovích horách v polském příhraničí z konce druhé
světové války.
Informace z jednání RADY MĚSTA ze dne 15. 2. 2021
zkrácený výpis
l Jmenování redakční rady měsíčníku Horský kurýr
Radě města byl předložen návrh na složení redakční rady
měsíčníku Horský kurýr.
Rada města Rokytnice v Orlických horách jmenuje
na období od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 šéfredaktorkou měsíčníku Horský kurýr paní Zuzanu Soběslavovou.

Rada města Rokytnice v Orlických horách jmenuje
na období od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 tyto členy redakční
rady měsíčníku Horský kurýr - Ing. Vladimíru Jiroutovou,
paní Lucii Grunclovou, DiS. a pana Jiřího Koblásu.

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

Ze Zastupitelstva města

mobilní sběr odpadu,

Informace z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ze dne 25. 1. 2021 - zkrácený výpis

l Hospodaření města k 31. 12. 2020
Vedoucí finančního odboru paní Stanislava Rozínková podala informaci o hospodaření města k 31. 12. 2020.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách bere
na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 12. 2020.
l Žádost o prominutí nájemného za pronájem městských lesů v roce 2021
Starosta předložil zastupitelstvu města žádost o prominutí
nájemného za pronájem městských lesů v roce 2021.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách
schvaluje prominout nájemné za pronájem městských lesů
v roce 2021 dle žádosti společnosti CENTEP, spol. s r. o.

Doba je zlá,
ale nevzdávejme to!
Dokončení ze str. 1
Za mnohé mě určitě napadl třeba žádnou vládou
nepřekonaný Karel IV., který ze zpustošené české země
vytvořil království se svrchovaným postavením v tehdejší Svaté říši římské. To potom rodilo další a další významné Čechy.
Ani nemusíme chodit do daleké historie, abychom našli třeba pana Emila Zátopka, (4 zlaté olympijské medaile v Helsinkách), Jana Janského (objevil krevní skupiny), bratry Josefa a Karla Čapkovi (dali světu slovo
robot z románu RUR), pány Gabčíka a Kubiše (postavili
se za Čechy nacistickému útlaku a zaplatili životem).
Vzpomeňme, jaké to bylo, když naši hokejisté v dobách
okupace porazili Rusáky, když Jarmila Kratochvílová zaběhla světový rekord na 800 m - a drží jej dodnes. Mnohá
díla našich spisovatelů byla přeložena do spousty světových jazyků (např. Babička do 21, Švejk do 58) a Jaroslav Seifert jako jediný Čech obdržel Nobelovu cenu
za literaturu. Chemik Otto Wichterle dal světu měkké
kontaktní čočky a aktuálně nás může zajímat, že vědec
Antonín Holý objevil řadu antivirotik užívaných k léčbě
HIV, hepatitidy typu B či oparů. A takto bych mohla pokračovat dále a dále.
A jen ještě na závěr, uvědomme si, jak krásnou máme
státní hymnu (od pana Tyla a pana Škroupa). Kolikrát
jsme ji slyšeli a přesto se neoposlouchá, tlačí nám do očí
slzy, do srdcí hrdost a do těla sílu. Tu sílu a hrdost teď
potřebujeme. A vlastně i ty slzy.
Tak vztyčme hlavu, abychom včas viděli, že lepší časy
určitě přijdou.				
vj

který proběhne dne 17. 4. 2021 (sobota) 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.
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 – 10.45 hod.
1. Vozidlo Atego
baterie všeho druhu,
Mobilní sběrna ne- oleje, plechovky od babezpečných odpadů rev, rtuťové zářivky
a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy,
fotochemikálie, léky,
nádoby se zbytky škodlivin, apod.
2. Vozidlo AVIA
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.
Další informace o sběru:
Městský úřad Rokytnice v Orl. h., tel.: 733 722 788
Jana Gärtnerová
EKOLA České Libchavy, s.r.o., tel.: 724 369 013
dispečer společnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH - KONTAKTY
V souladu s usnesením vlády vás žádáme, abyste
osobní kontakt se zaměstnanci úřadu omezili na nezbytně nutnou úroveň – zejména upřednostňováním
písemného, elektronického či telefonického kontaktu.
Pracovníky úřadu kontaktujte na telefonních
číslech nebo e-mailem:

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, INVESTICE
A SPRÁVA MAJETKU

PODATELNA

podatelna@mu.rokytnice.cz, tel. 494 379 021

Ing. Jana Hagarová
jana.hagarova@mu.rokytnice.cz, tel.: 494 379 035

Petr Hudousek – starosta
petr.hudousek@mu.rokytnice.cz, tel. 494 379 031

Jana Gärtnerová
jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz, tel.: 494 379 029

Mgr. Taťána Břízová - tajemnice
tatana.brizova@mu.rokytnice.cz, tel. 494 379 027

Ing. Luboš Michalec – INVESTIČNÍ TECHNIK
lubos.michalec@mu.rokytnice.cz, tel. 605 590 251

Beáta Nováková – asistentka starosty
beata.novakova@mu.rokytnice.cz, tel. 494 379 033

ODDĚLENÍ SPRÁVA BYTOVÉHO
A NEBYTOVÉHO FONDU

FINANČNÍ ODBOR

Stanislava Rozínková
stanislava.rozinkova@mu.rokytnice.cz,
tel. 494 379 022
Věra Holubová
vera.holubova@mu.rokytnice.cz, tel. 494 379 025
Marcela Rykrová
marcela.rykrova@mu.rokytnice.cz, tel. 494 379 022
Lenka Grunclová
lenka.grunclova@mu.rokytnice.cz, tel. 494 379 025

ODBOR ORGANIZAČNÍ
A SPRÁVNÍ

Bc. Soňa Rűckerová
sona.ruckerova@mu.rokytnice.cz, tel. 494 379 026
Karolina Koničková
karolina.konickova@mu.rokytnice.cz,
tel. tel.: 494 379 021

SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ

Lada Vídeňská, DiS.
lada.videnska@mu.rokytnice.cz, tel. 494 379 028
Olga Pleslová
Klub.Anicka@mu.rokytnice.cz,
olga.pleslova@mu.rokytnice.cz, tel. 727 947 152

Jiří Novák
jiri.novak@mu.rokytnice.cz, tel.: 494 379 035

Bc. Hana Barillová, DiS.
hana.barillova@mu.rokytnice.cz,
tel. 491 616 992, 494 379 024
Věra Lisková
vera.liskova@mu.rokytnice.cz,
tel. 491 616 991, 494 379 024

Marek Slezák
marek.slezak@mu.rokytnice.cz, tel. 736 752 214

ODDĚLENÍ TECHNICKÝCH
SLUŽEB:
Roman Hirka
hirka@centep.cz, tel. 736 752 201

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
MĚSTA
Mgr. Dagmar Lavrenčíková
dasa.lavrencikova@mu.rokytnice.cz,
tel.: 491 616 996-997

MĚSTO ROKYTNICE
V ORLICKÝCH HORÁCH
Nám. Jindřicha Šimka 3,
517 61 Rokytnice v Orlických horách

www.rokytnicevoh.cz

Nové knihy

PRODEJ POZEMKU

Obec Pěčín nabízí k prodeji pozemek o výměře 1 000 m2,
V informačním středisku v Rokytnici jsou k dostání nové určený k výstavbě rodinného domku v lokalitě za školou,
knihy s regionální tématikou.
číslo parcely 4658/3 v k.ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou.
Cena minimálně 530,00Kč s DPH za 1 m2.
Pozemek jsou zasíťovaný – voda , kanalizace, el. energie
NN, veř. osvětlení.
Nabídky zasílejte na adresu: Obec Pěčín, Pěčín čp. 207,
517 57

Knihovna
v Rokytnici v O. h.

q Kniha Bartošovice v Orlických horách na starých
pohlednicích nás zavede do historie nejen Bartošovic,
ale také přilehlých osad Vrchní Orlice, Neratov, Nová
Ves, Hadinec, Čihák, Podlesí. Všechny fotografie jsou
popsány v českém a německém jazyce.

q Kniha Zmizelé Orlické hory (autor Jiří
Mach) vypráví příběhy ze starých časů.
Líčí osudy zaniklých
mlýnů, skláren, tkalcoven, ale také starých
hradů a památek. Přibližuje lidové zvyky
a slavnosti Orlických
hor a podhůří.
ZS

Knihovna je z důvodu
vládního nařízení prozatím
uzavřena.
Nabízíme
Vám
však možnost objednat si
knihy nebo časopisy prostřednictvím e-mailu:
knihovna@mu.rokytnice.cz
Na stránkách Infocentra Rokytnice v O.h. je záložka on- line katalogu: http://knihovna.rokytnice.
cz/katalog/
Knihy a časopisy Vám po dohodě předáme
u vchodu do Infocentra v přízemí Domu služeb.
Stejně tak můžete předat vypůjčené knihy k navrácení. Pokuty za opožděné vrácení samozřejmě
vyžadovat nebudeme.
I když máme zatím zavřeno, v knihovně nadále
probíhá nákup a zpracovávání nových knih do knihovního fondu, opravy regálů, vylepšování interiéru a příprava knih a časopisů do burzy, která se pro
Vás spolu s knihovnou otevře hned, jak jen to bude
možné.
V. Jiroutová, knihovnice

Víte, že...
q Zábavný průvodce přírodou, který
zároveň provází
děti
abecedou.
Obsahuje básničky, spojovačky,
naučné příběhy,
návody na tvoření
a krásné ilustrace
(nejen) pro děti
od 5 let. Autorkou
knihy je Stanislava Šejblová.

V Evropské unii připadá na 10 tisíc obyvatel 1,3 knihovny?
V České republice máme na stejný počet obyvatel
5 knihoven!!

OČNÍ OPTIK
JIŘÍ MENCÁK
ROKYTNICE
V ORLICKÝCH HORÁCH
Nám. T.G.M. 68
Otevřeno každou středu
od 13 do 15.00 hodin.

vatel. Počítají se i občané ze spádových osad Neratov,
Nová Ves, Vrchní Orlice a Podlesí. Žije zde 97 mužů
a 98 žen. Průměrný věk obyvatel je 42,16.
Také zde došlo za posledních deset let k úbytku a to
o 21 osob. V roce 2011 zde žilo 216 obyvatel. Podíváme-li se na průměrný věk obyvatel, tak zjistíme, že
obec „zestárla“ o 4,5 roku.

KOLIK NÁS JE
Společně s matrikářkami jsme pro vás připravili malý přehled
o trvale žijících obyvatelích našeho města
a okolních obcí.
Rokytnice
v Orlických horách
V Rokytnici je k 1.1.2021 trvale žijících 1970 obyvatel. Z toho žen je hlášeno 966 a mužů 1004. Průměrný věk obyvatel je 42,76. Přitom ženy jsou zde
průměrně o 4 roky starší než muži.
Ke stejnému datu v roce 2011 měla Rokytnice 2222
obyvatel a průměrný věk byl v té době 39,53. Zaznamenali jsme za 10 let úbytek obyvatel o 252 a nárůst
průměrného věku o 3 roky.
Při srovnání s okolními obcemi má Rokytnice průměrně o rok a půl starší obyvatelstvo.
Pěčín
V současné době v Pěčíně trvale žije 484 obyvatel.
Z toho je mezi dospělými 199 mužů a 189 žen, chlapců do 18 let 44 a dívek 52. Mezi dospělými převažují
muži, mezi dětmi do 18 let dívky. Průměrný věk obyvatel je 41, 69.
Před deseti lety zde bylo 532 obyvatel. Úbytek je
tedy o 48 obyvatel.
Bartošovice v Orlických horách
V Bartošovicích je trvale hlášeno celkem 195 oby-

Orlické Záhoří
Obec Orlické Záhoří eviduje k 1.1.2021 205 obyvatel ve složení 107 mužů a 98 žen. Jejich průměrný
věk je 39,87.
Před 10 lety žilo na Orlickém Záhoří 195 obyvatel
a průměrný věk byl 37,27. V této obci došlo za poslední desetiletí k nárůstu o 10 obyvatel.
Říčky v Orlických horách
V Říčkách má trvalý pobyt přihlášeno 93 obyvatel.
Převažují zde muži, jejichž počet je 57. Žen zde trvale
bydlí 36.
K úbytku trvale hlášených osob v Říčkách za posledních deset let nijak výrazně nedošlo. Průměrný věk obyvatel je 41,64. Ženy zde jsou v průměru
o 3 roky starší než muži.
I když to nebude znít optimisticky, tak podle statistik mírně ubýváme a stárneme. Je to tak ale v celé
České republice, kde se uvádí průměrný věk obyvatel
42,5.
Děkuji paní Rűckerové, Divíškové, Šlechtové, Zatloukalové a Macháňové za data z evidence obyvatel.
ZS

Říci ano
Po stopách sněhových cesta poskakuje,
jde a přitom sama sebe vede.
Jsou dny, kdy ruka ruku myje,
když před světlem se kryje
a levice neví, že pravici má vedle sebe.

Na hrdle pevně strach své ruce drží
a nechce dopřát prostor dechu.
Naději přece duha střeží,
až na kraj světa běží,
kam chodí poutník pro útěchu.

Hledíme na svět přes zrcadlo
a snadno uvidíme jen svůj vlastní stín.
V tom boji mnohé vojsko padlo vydržet svoji nahou bídu,
statečně zdolat hradbu vin.

Po noci probdělé se zvednout,
natrhat květy z lásky se odvážit,
k prostřené tabuli opět ráno sednout,
každému okamžiku říci ano
s důvěrou, že stojí za to žít.
Hana Tylšová

Všimli jsme si...
Ve dvou objektech rokytnických panelových domů
na Sídlišti 1. máje byly v únoru ukončeny stavební práce
a instalace výtahů. V současné době probíhá ještě úprava
bezbariérového přístupu do jednotlivých vchodů. Tyto práce probíhaly v rámci akcí „Bezbariéry – Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje 553 a 554“ – Program 11706
Podpora bydlení, podprogram Bytové domy bez bariér pro
rok 2020 a „Bezbariéry – Rokytnice v Orlických horách,
Sídliště 1. máje 557, 558 a 559“ – Program 11706 Podpora
bydlení, podprogram Bytové domy bez bariér pro rok 2020.
Na obě akce byla schválena a poskytnuta dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca poloviny uznatelných
nákladů na realizaci. Na tento druh dotace bylo podáno
na Ministerstvo pro místní rozvoj velmi mnoho návrhů
z celé ČR. Realizaci projektu provedla firma MSV výtahy
a. s., Hradec Králové. To, že se podařilo tento projekt realizovat právě v Rokytnici, není samo sebou, stojí za tím kvalitně zpracované žádosti, které byly na ministerstvo podány
a velké úsilí Stavebního bytového družstva Průkopník, jak
uvedl jeho ředitel Ing. Milan Rozsíval. Nechť je tento projekt inspirací i pro další případné realizace bezbariérovosti
města.
Text a foto: LG

MŠ Bartošovice
I přes veškeré zákazy - sněhu jsme si užili!
Lyžování bez lanovky
donutilo děti si vyzkoušet
„vyšlápnout kopec, jak
za starých časů“. Když
nožičky bolely, přišlo
na pomoc koště a svaly učitelek :-). Lopatky
a boby byly letos také
v kurzu.

q Děti měly možnost se svézt na sněžném skútru. Děkujeme
strejdovi Luďkovi, že si udělal na nás čas. „Konečně jsi nás
vyvezl, Luďo!“ :-). Projížďka zimní krajinou a okolím Bartošovic byla opravdu nádherná.

q Máme v plánu ještě mnoho zážitků, ale o tom, až v příštím
čísle.
MŠ Bartošovice

ZNAKY A ERBY MĚST A ŠLECHTICKÝCH RODŮ - 62. DÍL
Ve svém znaku má ... (PRVNÍ TAJENKA) řeckou bohyni
vítězství ... (DRUHÁ TAJENKA). Obec se nachází v Ústeckém kraji a její součástí je ruský památník padlým vojákům, na kterém se tato bohyně nachází. Koncem srpna
roku 1813 zde totiž došlo k bitvě u Chlumce, kdy proti sobě
stála vojska Francie a koalice ... (TŘETÍ TAJENKA), Prusů a ... (ČTVRTÁ TAJENKA). Francouzi v bitvě prohráli,

protože Napoleonem slíbené posily nedorazily. Francouzský vojevůdce se nechtěl s porážkou smířit a v září 1813
se opět u Chlumce pokusil o průnik do Čech. Opět se to
ale nepodařilo, a tak dal rozkaz k ústupu. Osmnáctého září
je tak poslední den, kdy noha slavného císaře spočinula
na území Čech. Jak je vidět, tak i z pomníku se lze dostat
do znaku obce.

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA
VODOROVNĚ: A. Ožeh, DRUHÁ TAJENKA. – B.
Iniciály skladatele Dvořáka, Ředitelství silnic a dálnic (zkr.), značka našich elektrospotřebičů, slovenská
předložka. – C. Část oblečení, vycpávkový materiál.
– D. Islámský hrad, město v Čadu, slovenské přirovnání, platidlo Malediv. – E. Řeka v Rumunsku, dřívější platidlo ve Francii, značka doutníků. – F. Stroj
ke zdvihání píce, citoslovce bolesti, značka francovky.
– G. Silný provaz, notový zápis, zničené plavidlo. – H.
Patřící Iloně, zábavní pořad. – I. Pěna do koupele, citoslovce vrčení, paznehtník. – J. Jméno norských králů,
německy „babička“, citoslovce postrašení, slovensky
„bratr“. – K. Obytné stavení mimo vesnici, zkratka
Tlaku krve, druh papouška. – L. Druh cihly, asijský
nosič břemen, list. – M. Věnovat, ochutnati. – N. Rod
papoušků, TŘETÍ TAJENKA, německý neurčitý člen.
SVISLE: 1. Automatický stavěč kuželek (zkr.), hýkavci, trampský tábor. – 2. Halda hlušiny, lotyšský
šachista, hliníková slitina. – 3. PRVNÍ TAJENKA,
hořký žaludeční lék. – 4. Podzimní květina, kropička,
odvětví. – 5. Lidová demokracie (zkr.), šňupavý tabák,
polykal tekutinu, druhá tráva. – 6. Metropole Albánie,
úzkonosá opice. – 7. Řeka v SRN a Rakousku, druh
pepře, baletní sukénka. – 8. Triumf v kartách, šlechtický znak, dvoukřídlý hmyz. – 9. Velká kola, nadezdívka nad římsou. – 10. Zápor, struma, Stanice technické
kontroly (zkr.), město ve Švédsku. – 11. Latinský překlad bible, kožní nemoc, ČTVRTÁ TAJENKA. – 12.
Člun se dvěma trupy, vídeňský fotbalový klub. – 13.
Město v Portugalsku, SPZ Náchoda, potah na zeď. –
14. Osobní zájmeno, krátké kabáty, metropole Tuniska.
NÁPOVĚDA: D – KASR, E - OLTA, F – STAKER,
K – TARAPU, L – ADABA, 5 RAPE, 7 – ISAR, 13
– ÉVORA.
Vladimír Čihák
Znění tajenek na str. 14

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍME:
ÚLOŽNA balíčků
přepravních firem:
DPD a BALÍKOVNA
q Potřeby pro školáky, tvoření pro děti
q Krmivo pro psy, kočky a venkovní
ptactvo
q Kancelářské potřeby
q Výměna bombiček – Soda stream
q Jarní a velikonoční dekorace
q Zlevněné kalendáře a diáře na rok
2021

FOTOHÁDANKA

Vyluštili jste z fotografie interiéru v minulém vydání Horského
kurýra, o který kostelík v Orlických horách se jedná?
Jestli jste tipovali Bartošovice
v O.h., Váš tip je správný. Kostelík
Sv. Máří Magdaleny v Bartošovicích byl v této podobě vystavěný
v letech 1731 – 1746.
ZS

Vzpomínka
Dotlouklo Tvé srdce,
umlkl Tvůj hlas,
však ve vzpomínkách
a v našich srdcích
zůstáváš dál.
Dne 18. března 2021 tomu budou dva smutné roky, co
nás navždy opustil náš nejlepší bráška Václav Matyáš
z Rokytnice v O.h.
Kdo jste Vaška měli rádi, vzpomeňte s námi.
Sestra s manželem

Doma až do konce
s Domácím hospicem
Paní Eva se starala o svého nemocného tatínka spolu s maminkou doma. Díky
jejich obětavé péči a lásce
za pomoci Domácího hospice Setkání mohl tatínek dožít
své dny v rodinném kruhu.
Nechme promluvit paní Evu.
Náš příběh doprovázení se
týká mého tatínka, který v 66
letech onemocněl rakovinou
tlustého střeva. Již v době
diagnózy měl rozsáhlé metastáze na jiných orgánech,
započal tedy paliativní léčbu.
Žil velmi dobře a téměř spokojeně ještě téměř tři roky
a opravdu až asi poslední tři
měsíce přestal být samostatný a péče o něj se přesunula
na rodinu. Nejvíce pečovala
má maminka, jeho žena, která s ním byla celé dny a noci.
Dále pomáhal můj bratr, jak
mu dovolilo jeho zaměstnání.
Také já, jelikož bydlím hned
vedle a v té době jsem byla
na mateřské dovolené.
Hospic nám byl doporučen
při poslední návštěvě na onkologii, která už byla pro tatínka tak náročná, že se těžko
dostával z auta a i pár kroků
z parkoviště ho velmi vysilovalo. Těžko dýchal a byl mu
doporučen domů kyslík, který
domácí hospic půjčuje.
Uvažovali jsme i o přesunu do hospice lůžkového,
ale tatínek se vyslovil, že by
byl raději s námi a to rozhodlo. Kdyby služba domácího
hospice neexistovala, nikdy

bychom si netroufli doprovázet tatínka doma. Nevěděli bychom, že máme nárok
na příspěvek na péči a že byl
opravdu významný. Využili
jsme také zapůjčení několika zdravotnických pomůcek.
Přes domácí hospic jsme také
velmi snadno zařídili instalaci polohovací postele.
Díky zkušenostem pracovníků hospice jsme měli trochu
představu, co nás čeká a že se
to blíží. Byli jsme vděční, že
na telefonu je někdo, kdo naprosto rozumí tomu, co prožíváme a hlavně tomu, co se
děje s tatínkem.
Poslední dny byly opravdu
náročné, sestřičky z hospice
k nám jezdily každý den a poskytovaly tatínkovi léky proti
bolesti a nám útěchu. Vím určitě, že i když tátovi ke konci
života dobře vůbec nebylo,
bolesti nepociťoval.
Každý příběh odcházení
je určitě velmi individuální,
všemu přihlížet z blízka je
náročné, ale s odstupem času
jsem moc hrdá na to, jak jsme
to doma zvládli a že s námi
tatínek zůstal až do konce,
protože si to tak přál.
Eva Julišová (Urbanová)
dcera, Pěčín

Masopust v Rokytnici letos nebyl, ale žije!!

q Tak takhle jsme vyrazili v roce 2010 na první masopustní
obchůzku Rokytnicí. Byl krásný sníh, byla skvělá atmosféra
a první veliké a všeobecné nadšení...

q ... na některé účastníky už jen s láskou vzpomínáme...

q ... některé ročníky probíhaly téměř v jarním počasí...

q ... ale přichází i nová mladá generace krásných bláznů, co
se toho nebojí ...

q ... jiné přímo v kupách bílé nadílky...

q ... vždycky s úsměvem a písní na rtech...

q ... se s Vámi všemi těšíme zase za rok...

q ... i kdyby nás zavřít měli.

Vaši Přátelé Masopustu rokytnického
Foto: archiv PMR
PS: Děkujeme naší skvělé paní Jarče Divíškové za báječné masopustní buchty, které nám nezapomněla napéct i v takto
těžkém roce.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČR
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem
sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27.
března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna
poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně
navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími
osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná
ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se nevztahuje pouze na cizince, kteří
jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady
a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“).
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá
plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne údaje její
zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba

oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku.
Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího
formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne
jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu
nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online
sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření. Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona.
Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné
osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické
účely.
Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, které se
v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat
mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Ing. Marek Rojíček,
Ph.D. předseda Českého statistického úřadu
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

„MUZIKANTSKÉ ZAMYŠLENÍ“
Kdy jsme se sešli naposledy na naší společné
zkoušce?
Loni v září. A od té
doby - nic, ticho, tma…
Je to půl roku od chvíle,
kdy utichly tóny našich
nástrojů a hlasů. Ne zcela, to je pravda. Tam, kde
to nikdo nevidí, neslyší,
doma, o samotě, to lze, to
si hrajte, zpívejte, jen ne
společně a pro někoho, to
se nesmí.
Co uhaslo, je ono poselství, které s sebou nese
naše záliba, koníček, kus
našeho života, kus každého z nás. Vypnout
od všedních starostí, odreagovat se, rozptýlit sebe
i druhé tím, co nás nejvíc
baví. Nejen na zkouškách, koncertech, ale
i na plesech, zábavách,
oslavách, narozeninách či
jiných akcích.
V tuto dobu to rozptýlení chybí o to víc. Ano,
je spousta důležitějších
oblastí, které utichly,
stojí, nebo jsou v mlze
a je třeba je řešit. Škola,
práce, podnikání, služby,
nemocní… Nezlehčuji
vše ostatní, jen je už moc
dlouho všude hrozné ticho a požírá nás nicota.
Kultura stojí někde v pozadí a čeká, až si jí také
někdo všimne. Kde je to
světlo na konci tunelu?
Záměrem těchto řádků
není rozbor beznaděje,
ale sdělení, že stále doufáme a věříme, že tu opět
pro někoho budeme hrát
a zpívat. A myslím, že
nemluvím jen za tu naši

ZEPTALI
JSME SE…
Zeptali jsme se životních partnerů, ale také zpěváků
a muzikantů Fandy Bartoše a Majky Citové, jak tráví
čas, kdy nemohou vystupovat na veřejnosti.
Telefon zvedl prvně jmenovaný Franta Bartoš:
„To, že nemůžeme hrát před lidmi řešíme tak, že
si občas otevřeme okno a zahrajeme a zazpíváme si
ve dvou doma. Byli jsme pozváni na řadu pěkných
akcí a oslav, ale nic z toho teď samozřejmě není možné. Je nám to velmi líto.“
Když není muzika, věnuješ se svému druhému koníčku, kterým je motorka?
„Ano, ta je připravena k vyjetí, ale jen na sólové vyjížďky. Motosrazy teď být taky nemohou.“

q Když nemůžu hrát, hraju
si jinak ...

partu muzikantů, pro kterou se právě Rokytnice
stala srdeční záležitostí
– od náměstí rozzářeného
letní poutí, přes roztančené plesy či setkání s lidovkou v Družbě. Cítíme
to teď takhle asi všichni,
kteří chceme druhým
rozdávat radost hudbou
a zpěvem.
Myslíme
na
vás,
na naše věrné diváky,
posluchače a příznivce,
jsme s vámi alespoň v duchu, když to nejde osobně. Držme si pěsti, buďme zdraví a zachovejme
si veselou mysl.

Děkuji za odpověď a vám oběma přeji hlavně pevné
zdraví.
JKO

ŽALUZIE KRČMÁŘ
l
l
l
l
l
l
l

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

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

KAMENICTVÍ

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

Kvalitně za velmi přijatelné ceny

Za všechny naše spřátelené muzikantské party
(Uni Big Band, Vambereckou dechovku, K-Band a Harmonikářský
cech)
LG










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

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

Neratovský kříž s příběhem
Kostel v Neratově je hojně navštěvovaný i v dnešních složitých podmínkách.
Mnozí návštěvníci touží
po vysvětlení účelu, případně historii jednotlivých
součástí vybavení interiéru.
K tomu poslouží popisky
u jednotlivých předmětů.
Jakožto autor monumentálního dřevěného kříže jsem
byl požádán o text k jeho
vzniku. Ne každý má možnost být přímo na místě,
věnovat se čtení a podrobnější prohlídce. Pro velké
množství návštěvníků také
není dostatečná kapacita
průvodců.
Myšlenka tohoto ztvárnění kříže se zrodila v první
polovině sedmdesátých let
20. století. V té době jsem
ještě neměl mnoho vědomostí o křesťanství a Bibli
jsem četl jako knihu s příběhy a verši (žalmy). Nerozuměl jsem tomu, měl
jsem pouze výtisk z počátku
dvacátého století. Ve zmíněných sedmdesátých letech u příležitosti konání
soukromé akce Trampská
tvořivost v obci Malá Skála jsem se do realizace toho
nápadu pustil. V tamní parketárně jsem si vyprosil dvě
prkna a kříž zhotovil. Zůstal
u historického dřevěného
pavilonku spolu s několika dalšími díly trampských
výtvarníků. O jeho dalším
osudu nic nevím, časem
tato díla postupně zmizela.
Od té doby jsem vytvořil v
osmdesátých letech několik
menších křížků jako dárky.
To dělám dodnes, malé kříže dělám zdarma, neprodávám je.
Proč je kříž v tomto
provedení? My klesáme
pod tíhou starostí i bezvýznamných, nevíme si rady

NABÍZÍM KOŇSKÝ HNŮJ
STELIVOVÝ,
ZETLELÝ,
VHODNÝ
DO SKLENÍKŮ,
FOLIOVNÍKŮ
PĚČÍN
TEL.: 737 114 577

Když nemůžeme na sjezdovky,
vracíme se ke koním

a někdy to se slabou vírou
vzdáváme. Ježíš Kristus
se nezastavil před žádným
problémem, silou své lásky
a víry tím vším, čemu říkáme „kříž“, prošel. Tady je to
zobrazeno realisticky.
V první polovině devadesátých let jsem zhotovil kříž
asi dva metry vysoký k příležitosti obnovení poutních
mší v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici.
Poté byl odvezen do Neratova a umístěn u oltáře. Zničili ho vandalové.
Vyrobil jsem kříž nový,
téměř čtyři metry vysoký.
Byl zavěšen na provaze
v presbytáři. Kostel neměl
střechu a kříž po nějakém
čase neodolal nepřízni počasí, spadl a rozbil se. Současný kříž má výšku asi 3,5
metru, je z kvalitního modřínového dřeva a je zpevněn
na rubu kovovými prvky.
Dřevo pochází ze stromu asi
sto let starého, který musel
ustoupit opravě komunikace v Bartošovicích.
Text a foto:
Petr Zámečník,
Bartošovice
v Orlických horách

Letošní „jarní“ prázdniny rokytnických dětí mohly
proběhnout ve znamení nádherných zimních hrátek, protože sněhová nadílka byla
po letech vcelku slušná. Vleky však stojí, lyžařské areály opuštěné. A proto jsme se
tak trochu vrátili do dob našich předků, kdy hlavní tažnou silou v hospodářství byl
kůň. Děti z Wiyrhaney měly
tu výhodu, že mohly zkusit,
jaké to je lyžovat a sáňkovat
prostřednictvím svých čtyřnohých kamarádů ze stáje.
Rozestupy byly, kůň vás covidem nenakazí a na sněhových pláních nikoho nepotkáte. Prostě paráda.
vj, foto: E. Tuhárská

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
1. Přestanov
2. Niké

3. Rakušanů
4. Rusů

Okénko do historie
rokytnické kopané
V sezóně 1965-1966 se Sokol Rokytnice předvedl
poprvé v okresním přeboru II. třídy. Začátky byly
těžké – sérii tří prohraných utkání zlomila bojovnost
týmu, která vedla k šesti zápasům bez porážky. Vrcholem podzimní části bylo derby s místní Duklou (vojenskou posádkou). Během této sezóny se v Rokytnici
zformoval vynikající tým, který svojí kvalitou konkuroval městům s dlouhodobou fotbalovou tradicí. První
ročník ve II. třídě Sokol Rokytnice zakončil na 5. místě.					
P. Koukol

q Na fotografii zleva stojící: Šafránek, Ruman, Hriň, Novák
Jos., Holý, Gavač. Dole: Rücker Jos., Bárnet Př., Stodola,
Frosch Fr., Cit V.

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

23.7. - 25.7. 2021

Z ROKYTNICKÉ HASIČÁRNY
MÁME NOVÉ ŘIDIČE CISTERNY

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
PRO JÍŘOVU RODINU

Transparentní účet na pomoc Jířově rodině je k 23. únoru
2021 v činnosti 40 dní. Za tu dobu jste přispěli částkou přes
267 tisíc.
Na konci ledna jsme Petře na účet poslali první částku
ve výši 200 000 Kč.
JMÉNEM PETRY, DĚTÍ A NAŠEHO SBORU DĚKUJEME VŠEM, KDO PŘISPĚLI.
Velice si vážíme vaší podpory v této nelehké situaci.
Mezi dárci je Jan Kolowrat Krakowský se zaměstnanci,
přátelské sbory z Rokytnice nad Jizerou, Kostelce nad Orlicí,
Deštného v Orlických horách, Lukavice a Častolovic, také řadoví členové dalších sborů, 1. FC Rokytnice v Orlických horách, kamarádi, spolupracovníci a další, kteří chtějí pomoci.
JEŠTĚ JEDNOU VŠEM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!
Jakub Zimmer
Začátkem roku absolvoval zástupce velitele jednotky Petr
Buchal a velitel družstva Mirko Trnčák zkoušky na řidičský průkaz skupiny „C“. Od teď mohou řídit naši Tatru 815
CAS 20 a V3S.
Rozšíření bylo financováno zřizovatelem jednotky Městem Rokytnice v Orlických horách a z dotace Královéhradeckého kraje (program 20RRD12 Podpora JPO II a JPO III
zřízených obcí v Královéhradeckém kraji: Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro členy
JPO).
V tuto chvíli má řidičské oprávnění skupiny „C“ 10 členů jednotky z celkových 15 hasičů. Pohotovost držíme
24 hodin, 7 dní v týdnu a 12 měsíců v roce – prostě nonstop,
abychom byli schopni vyjet do 5 minut od vyhlášení poplachu s jakoukoliv technikou v počtu 3+1.
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