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Krása předjaří
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CENA 10,Ta zima nám ale dala zabrat! Byla krásná, bílá, pravá
ladovská, ale čekání na jaro
je ještě krásnější.
Těšíte se?
Za pár týdnů se začnou
probouzet stromy, vyženou
listy a květy, stanou se zase
útočištěm ptáčků, kteří již
teď zpívají, co jim síly stačí.
Zaposlouchejte se, je to hotový koncert už v brzkých ranních hodinách! Těší se, stejně
jako my. Cibulky začínají vystrkovat růžky a zahradníci
čile rozesílají katalogy, aby
nás nalákali. A daří se jim to!
Zatím se ale zdá, že to
všechno ještě spí a že je
spousta času. Příroda si
s námi hraje, ukolébává nás
zamračeným počasím, jen tu
a tam pošle trochu slunka,
abychom se těšili, abychom
ožili. Ještě je čas…
Moc se těším, až se to
všechno začne zelenat. A až
vyrazíme s košíky pro sadbu,
kytičky, vezmeme do ruky
lopatky a rýče a pustíme se
do toho.
Přichází radostný čas, tak
omlazující, tak voňavý. Bzučící včelky budou mít napilno, až vyrazí z rozespalých
úlů. A brzy se ozvou mláďátka, kterým jaro tak přeje!
Užijte si tu krásu, každý
den nadechujte ten svěží
vzduch a radujte se z toho
překotného rašení a kvetení.
Už se brzy dočkáme.
OP

ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Ze Zastupitelstva 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.

na funkci ředitelky Mateřské školy Rokytnice v Orlických
horách ke dni 31. 8. 2022.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí rezignaci Bc. Vlasty Gallové na funkci ředitelky
Mateřské školy Rokytnice v Orlických horách ke dni
31. 8. 2022.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky
Mateřské školy Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá tajemnici zajistit podmínky výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky Mateřské školy Rokytnice v Orlických
horách.

Informace z jednání zastupitelstva města
dne 24.1.2022 - zkrácený výpis
l Hospodaření města k 31.12.2021
Vedoucí finančního odboru paní Stanislava Rozínková pol Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o spolupráci
dala informaci o hospodaření města k 31. 12. 2021.
– Letohradský železniční klub z.s.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách bere
na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 12. 2021. Starosta předložil dohodu o ukončení platnosti Smlouvy
o spolupráci se spolkem Letohradský železniční klub z. s.
l Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o spolupráci – ze dne 14. 12. 2009. Smlouva o spolupráci byla schválena zastupitelstvem města, a proto je nutné, aby i ukončení
Letohradský železniční klub z. s.
Starosta předložil dohodu o ukončení platnosti Smlouvy smlouvy bylo schváleno v zastupitelstvu města.
o spolupráci se spolkem Letohradský železniční klub z.s. Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na věze dne 14. 12. 2009. Smlouva o spolupráci byla schvále- domí dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o spoluprána zastupitelstvem města, a proto je nutné, aby i ukončení ci se spolkem Letohradský železniční klub z. s. ze dne
14.12.2009.
smlouvy bylo schváleno v zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách bere Rada města Rokytnice v Orlických horách doporučuje
na vědomí doporučení Rady města Rokytnice v Orlických zastupitelstvu města schválit dohodu o ukončení platnosti
horách ukončit platnost Smlouvy o spolupráci se spolkem Smlouvy o spolupráci se spolkem Letohradský železniční
klub z.s. ze dne 14.12.2009.
Letohradský železniční klub z.s. ze dne 14.12.2009.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách schvaluje dohodu se spolkem Letohradský železniční klub z.s., Starosta předložil ke schválení Smlouvu o spolupráci se
se sídlem Tyršova 158, 561 51 Letohrad, IČO 69156549 spolkem Letohradský železniční klub z. s.
o ukončení platnosti Smlouvy o spolupráci mezi Letohrad- Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzaským železničním klubem z. s. a Městem Rokytnice v Or- vřít se spolkem Letohradský železniční klub z. s., se sídlických horách ze dne 14.12.2009. Platnost smlouvy bude lem Tyršova 158, 561 51 Letohrad, IČO 69156549 Smlouvu o spolupráci dle předloženého návrhu.
po vzájemné dohodě ukončena ke dni 31.1.2022.

Z Rady města

Informace z jednání rady města dne 24.1.2022
- zkrácený výpis
l Odměny redakční rady měsíčníku Horský kurýr
Radě města byl předložen návrh na navýšení odměn
za práci v redakční radě měsíčníku Horský kurýr s ohledem na zvýšení minimální mzdy.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje zvýšení odměn za práci v redakční radě měsíčníku Horský kurýr od 1.1.2022 dle předloženého návrhu.
l Rezignace na funkci ředitelky Mateřské školy Rokytnice v Orlických horách
Tajemnice předložila rezignaci Bc. Vlasty Gallové

Informace z jednání rady města dne 14.2.2022
- zkrácený výpis
l Jmenování redakční rady Horský kurýr
Radě města byl předložen návrh na složení redakční rady
měsíčníku Horský kurýr.
Rada města Rokytnice Orlických horách schvaluje
na období od 1.3.2022 do 28.2.2023 šéfredaktorkou měsíčníku Horský kurýr paní Zuzanu Soběslavovou.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
na období od 1.3.2022 do 28.2.2023 tyto členy redakční
rady měsíčníku Horský kurýr - Ing. Vladimíru Procházkovou, paní Olgu Pleslovou a pana Jiřího Koblásu.
l Návrh rozpočtu na rok 2022
Radě města byl předložen návrh rozpočtu města na rok
2022.

Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2022.
Rada města Rokytnice v Orlických horách doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený návrh rozpočtu
města Rokytnice v Orlických horách na rok 2022.
l Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2023 – 2025
Radě města byl předložen návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2023 - 2025.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023
- 2025.
Rada města Rokytnice v Orlických horách doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025.

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.
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:

Materiální sbírka
pro uprchlíky z Ukrajiny

Město Rokytnice v Orlických horách pořádá
materiální sbírku na pomoc ukrajinským maminkám
s dětmi a starším osobám, které jsou ubytovány v Rokytnici v Orlických horách a v jeho spádových oblastech.
Příjem materiální pomoci u Jany Gärtnerové
na městském úřadě v úředních hodinách (pondělí, středa a čtvrtek od 08:00 do 11:00 a v odpoledních hodinách od 13:00 do 16.00 hodin.)
Telefonní kontakt 494 379 029, 733 722 788,
email: jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz
Město přijímá ošacení buď nové nebo ve velmi
dobrém stavu. Město si vyhrazuje, že pokud nebude
ošacení v odpovídajícím stavu, bude vráceno. Žádáme obyvatele, aby sledovali webové stránky města
www.rokytnicevoh.cz

Vzpomínka na doby minulé
Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát,
aniž jsi tušil, co se má stát.
Nebylo Ti dopřáno s námi tu žít,
nebylo času se rozloučit.
Dne 18. března 2022
tomu budou tři 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

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.
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

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách
byl oceněn Svazem měst a obcí ČR

Ti z Vás, kteří se v březnu
vydali na pracoviště městského úřadu, měli příležitost
shlédnout nové městské ocenění. Městskému úřadu byl
24.02.2022 Svazem měst a obcí České republiky udělen
stříbrný certifikát pro vzdělaný úřad. Certifikát osvědčuje,
že úředníci městského úřadu absolvovali komplexní vzdělávání v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako
základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy
a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“. Zapojením
do projektu jsme získali odborné i další tzv. měkké dovednosti s cílem práci městského úřadu zkvalitnit. V postavení tajemnice městského úřadu usuzuji, že odborné znalosti
a schopnost řádně komunikovat a reagovat na žadatele je
předpokladem výkonu dobré veřejné správy. Věřte mi, že
úředníci se při výkonu své práce potýkají s nelehkými situacemi, kdy je nezbytné některým žadatelům připomínat,
že městský úřad není cirkus, který splní veškerá přání, ale
organizovaná instituce vázaná zákonnými předpisy a z nich
vyplývajícími metodickými standardy. Přeji sobě i svým
kolegům, aby jim účast ve vzdělávacím projektu prospěla
a nabyté znalosti a dovednosti usnadnily a zpříjemnily výkon jejich práce. Na závěr mi dovolte kolegům za čas, který
vzdělávání věnovali, upřímně poděkovat.
Mgr. Taťána Břízová
tajemnice Městského úřadu v Rokytnici v O.h.

PODĚKOVÁNÍ

Dovolte
mi,
abych poděkovala
paní Lucii Grunclové za dlouholetou činnost v redakci zpravodaje
Horský kurýr. Lucie byla do redakční rady jmenována
v roce 2009.

V 32 leté historii zpravodaje je
13 odpracovaných let poměrně dlouhá doba. Lucie přispívala
především články ze sociální a kulturní oblasti. Aktivně se
podílela na redakční práci – zejména na korekturách (opravách textů před tiskem). Věříme, že bude nadále naší věrnou
čtenářkou, přestože činnost v redakční radě letos ukončila.
Lucko, děkujeme!
Zuzana Soběslavová
Šéfredaktorka Horského kurýra

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

Pro děti a mládež:
Piko dinosaurus – pro nejmenší čtenáře
Velikonoce- historie, zvyky, tradice
Moje cesta za zvířátky
Ztřeštěný dům na stromě - Griffiths, A.

Beletrie pro dospělé:
Pro ženy:
Host do domu – Javořická, V.
Příběh prostitutky – Gasserová, M.
Brusinky – Nesvadbová, B.
Bon jour, mon Amie – Milostné dopisy Metternicha
a kněžny Zaháňské
Městské informační a kulturní středisko
Rokytnice v Orlických horách Vás srdečně zve
na divadelní představení

JEDLÍCI ČOKOLÁDY
v podání Spolku divadelních ochotníků Diviš Žamberk

v pátek 8. dubna 2022
od 19 hodin v Kulturním domě Klub
Hořkosladká hra o životě
– příběh zachycující rodinné i partnerské vztahy ...

Thrillery, detektivky:
Ještě, že nejsem kat – Vondruška, V.
Mistr klamu - Forsyth, F.
V hlavní roli vražda – Semschová, J.
A další:
Tajemství Anny z Lampersdorfu
– Horáková, N. – historický román

Naučná literatura:
Posílám to dál – Lucie Bílá
Rozhledny Čech, Moravy a Slezska
Velká kniha techniky – vynálezy a experimenty

Kultura v roce 2022
aneb co pro Vás připravujeme?

Novinky v muzeu

Březen:
25.3.

ROKYTNICKÝ KONCERT PRO UKRAJINU
– OD 16 HODIN NA NÁMĚSTÍ,
s veřejnou sbírkou peněz!

27.3.
Koncert Big Bandu ZUŠ Žamberk
v 15 hodin – v kulturním domě Klub Družba
výtěžek bude rovněž věnován pro Ukrajinu
Duben:
8.4.
Divadelní představení Jedlíci čokolády
v 19 hodin - v podání ochotnického spolku Diviš Žamberk
- v kulturním domě Klub Družba
28.4.
Krajinou příběhů - beseda s promítáním fotografií
v 18 hodin Rostislava Bartoně v kulturním domě Klub Družba

V muzeu železnice na rokytnickém nádraží se rozjely
další práce na opravě lokomotivy 328.011. Členům Letohradského železničního klubu se podařilo získat příslib dotace od Pardubického kraje. Za získané peníze se plánuje
objednat a financovat materiál na výměnu kouřových a žárových trubek, výrobu nových přehřívačových článků a další materiál. Tímto se daří přiblížit vlastní demontáž a opravu kotle v odborné dílně.
ZS
Foto: Letohradský železniční klub

Květen:
14.5.

Maškarní zábava – odpoledne pro děti, večer pro
dospělé, kostýmy a masky vítány!
- v kulturním domě Klub Družba

Červenec:
17. – 20.7.
21.7.

Letní kino v zámeckém parku
Koncert Radima Schwaba a Petra Ožany
- v kulturním domě Klub Družba
22.7. – 24.7. Anenská pouť
Září:
28.9.
Říjen:
26.10.
Prosinec:
2.12.
3.12.

Svatováclavský koncert – Vzkříšené varhany 2
- v kostele Všech Svatých na náměstí
ROK LIFE – festival kapel - v kulturním domě Klub Družba
Přednáška ke 110. výročí poslední plavby Titaniku
- kino v kulturním domě Klub Družba
Velká mikulášská na náměstí
Adventní jarmark u Sýpky
Adventní koncert s HLASOPLETEM
- v kulturním domě Klub Družba

Podrobnosti o akcích budeme postupně zveřejňovat v Horském kurýru, na webu a FB Infocentra Rokytnice v O.h. a na plakátech. Další
akce budou během roku do kalendáře doplňovány.
Městské informační a kulturní středisko
Rokytnice v O.h.

12. Rokytnický masopust 19. února 2022
Po roční pauze, (loni
s námi chtěl jít pan Covid,
ale my jsme s ním jít nechtěli), jsme opět uspořádali
v Rokytnici masopustní průvod. Pravda, trošku skromnější a klidnější, ale BYL!
I přes různé karantény, pozitivní testy a další nepříjemnosti se sešlo 37 účastníků
a průvod se zastavil na devíti hospodářstvích, která byla
opět velmi dobře připravena
na naši „invazi“. Patří jim
naše veliké poděkování!!
Jsme moc rádi, že mezi nás přišlo hodně dětí a dorostu.
Snad to někdo z nich po nás jednou převezme a bude v této
pěkné tradici pokračovat. Dnešní svět to potřebuje.
Na závěr bych ještě ráda jménem všech masopustníků
poděkovala Olince Pleslové a Martinu Cvejnovi (našemu
Medvědovi) za krásné dárky pro hospodáře v podobě originálních perníkových srdcí a keramických hrnečků. Rovněž
děkujeme rodině Toncrových za perfektní zázemí.
Takže: „Pandemii a válce zmar a příštímu Masopustu
v Rokytnici zdar!“
Za Přátele masopustu rokytnického Vlaďka Procházková
Foto: O. Pleslová, CH. Trejtnarová

Únor bílý

Zima se nám letos docela povedla. Přeji všem radost z pomalu
nastupujícího jara.
Petr Zámečník

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

osobního zájmu o historii, a to nejen v teoretické rovině.
Vzpomínám si, jak jsem rokytnickým zámkem procházel
někdy v zimě 2010, to bylo v době, kdy Česká televize
odvysílala jeden z dílů věnovaný rokytnickému zámku
s panem Oldřichem Peškem v pořadu Památky na prodej. Byli jsme se pak na zámz rokytnického zámku
ku podívat, a v Sále předků byla rozbitými okny navátá
Pan Pešek se svou rodinou vlastní rokytnický zámek již kupa sněhu, na stropech každé druhé místnosti mokré flevíc než deset let. Jaké to je mít zámek, co jej vedlo ke kou- ky od zatékání… Bylo jasné, že zámek chátrá, tak co pro
pi a jak to vidí teď s odstupem času? To se čtenáři dozví něj něco udělat? Ale tak jednoduché to nebylo a to, že
v našem rozhovoru.
dnes se můžeme o zámek starat, je dílem souběhu mnoha
náhod. Takže to tak asi mělo být.

Náš rozhovor

Dalo by se nějak shrnout, v jakém stavu se zámek tehdy nacházel?
Jednoduše při zpětném pohledu myslím, že měl zámek
namále. Ostatně stále objevujeme nové a nové poruchy
hlavně v krovu, které byly desítky let přehlíženy. I když
asi největším prohřeškem byla lhostejnost a faktická rezignace na jakoukoli údržbu. Při studiu archivních materiálů to vlastně pro zámek nebylo za posledních sto let nic
nového, a tak i proto je dnes zámek veden mezi nejohroženějšími památkami Královéhradeckého kraje.

Pane Pešku, od kdy přesně vlastníte zámek v Rokytnici? A jak Vás vůbec napadlo koupit zámek?
Víte, že od kdy přesně sám ani vlastně nevím? Někdy
na podzim roku 2011 došlo k podpisu smlouvy, ale to
není to důležité. Vlastnictví zámku je z našeho pohledu
spíše o vytváření vztahu s místem, pochopit jeho minulost, žít s ním jeho současnost a podílet se na jeho budoucnosti. Takže pro nás je to třeba ode dne naší svatby
v zámecké kapli před deseti lety. S jistou nadsázkou lze
říci, že jsme hledali místo, kde bychom se s mojí ženou
vzali, no a v Rokytnici byla už dvacet let na prodej zámecká kaple i se zámkem, tak proč do toho nejít?
Teď s odstupem času, rozhodoval byste se stejně?
Myslím, že ano. Co se týká mé ženy, tak bych na rozhodnutí určitě nic neměnil, no a co se týká koupě zámku,
tak velmi pravděpodobně také ne. A to říkám s plným
vědomím odpovědnosti, kterou s sebou vlastnictví takového zámku obnáší. Správa historických objektů je mi
blízká jak z profesního hlediska, tak i z hlediska mého

q Nová výsadba v zámeckém parku

Pro laika to možná vypadá, že se zámek zase tak moc
nezměnil. Viditelná je oprava střech nebo úpravy okolo zámku. Co se tedy všechno povedlo za těch 10 let
dát do pořádku a není to na první pohled (hlavně tedy
zvenčí) vidět?
Skoro se mi chce říci, že vzhledem k tomu, že se jedná
o kulturní památku, je dobře, že se toho při pohledu zvenčí mnoho nezměnilo. Samozřejmě, že pro nás je důležité,
že se podařilo minimalizovat zatékání do střech a zachránit všechna původní historická okna zámku (bohužel jich
mnoho původních nezbylo). Jinak je to hlavně o odstraňování nevhodných zásahů z osmdesátých let, jako jsou
snížené podhledy, linoleum nalepené na původních historických parketách a nekonečném úklidu. Ostatně na zámku bylo např. instalováno něco přes osmdesát akumulačních kamen, kvůli kterým byla v průhledové ose parku
za zámkem vybudována trafostanice. Ta už je naštěstí

také minulostí. Smetiště za zámkem prorostlé křídlatkou
je také několikaletý příběh, podobně jako přerostlé jalovce, pod nimiž byla spousta nechtěných pokladů. V okolí
zámku zmíním např. bezpečnostní prořezy dožívajících
jírovců a výsadbu nových stromů, ve které budeme postupně pokračovat. To co vůbec není vidět, je spousta
průzkumných a dokumentačních prací. S tím souvisí též
v loňském roce první etapa čištění půdních prostor se sanačním zásahem proti dřevomorce.

koneckonců dvacáté století nebylo k zámku příliš laskavé. V tomto směru nic nezakrýváme, ostatně jistá syrovost prostředí vypráví za nás.
Jaká je momentálně nejzajímavější věc nebo místnost,
kterou mohou návštěvníci na prohlídce zámku vidět?
Myslím, že vždy to bude Sál předků, který je skutečně
ojedinělým stavebním počinem Kryštofa Václava z Nostitz a pak zámecká kaple Svatých Petra a Pavla s původním oltářem a lavicemi. Nejcennější je z našeho pohledu
původní barokní okno dochované za oltářem i s původním sklem nepochybně pocházejícím ze sklářské dílny
na rokytnickém panství. Sem tam jej mají někteří návštěvníci možnost obdivovat. Čeho si mohou povšimnout
všichni, je okenice na severní straně kaple, která je rovněž původní a jedinou dochovanou vzpomínkou na dobu,
kdy takové okenice byly na všech oknech piana nobile
– tedy prvního patra zámku. Mimochodem to odpovídá
podobě zámku, která je na vedutě městečka Rokytnice
někdy z roku 1740.

q Čištění a průzkum půdních prostor zámku

Našel jste při úklidu či opravách zámku něco zajímavého, co by stálo za zveřejnění?
To nejcennější je vědomí, že v tom nejsme sami, že
máme velké množství příznivců, kteří nám fandí a pomáhají. Návštěvníci se k nám opakovaně vrací a my se
snažíme ukázat jim pokaždé něco nového. Ale vy se ptáte
na něco jiného.
Zatím největším překvapením pro nás byl objev původní výmalby stropu v tzv. Hraběcím pokoji, jak jej označuje inventář z roku 1740. Ostatně v tomto inventáři je též
zmínka o holandských kachlících, které jsou dnes v Sále
předků, nicméně v roce 1740 byly v jedné z klenutých
místností v přízemí. Při čištění půdních prostor jsme zase
objevili části několika kachlových kamen, bajonet někdy
z období války v roce 1866, ale třeba též průkazky železničářů školících se na zámku v 80. letech. Pro nás však
mají velkou hodnotu třeba dveře s původním fládrovaným nátěrem.
Největší objevy jsou však v poznání historie zámku
a hlavně života jeho přechozích majitelů. Postupně se obklopujeme portréty lidí, kteří na zámku žili, z nichž některé jsou netušené unikáty, jak nám potvrzují i odborníci.

q Část unikátního stropu v Sále předků

Plánujete v zámku pořádat nějaké akce pro veřejnost? Je pravda, že se tam konalo dost akcí. V posledních letech však některé vymizely.
V současné době na zámku pořádání akcí pro veřejnost neplánujeme. Od počátku jsme si řekli, že chceme
dělat akce, které nám přináší radost. Ostatně je to přeci
jen o našem volném čase a stále více musíme zvažovat,
komu jej chceme věnovat. No a rodina je u nás na prvním
Návštěvníky provázíte sami v rámci rodiny. O co mají místě. Vedle toho musíme zvažovat i technickou stránku
největší zájem?
věci, přeci jen zámek není v takové kondici, jakou byTěžko říci. Ti, co k nám přichází poprvé často sami chom si představovali.
neví, co od prohlídky očekávat. Stává se, že se někteří
návštěvníci před prohlídkou ptají, zda je na zámku něco Návštěvníci Rokytnice se často ptají na zámeckou
k vidění. A na to neumíme odpovědět. Možná některé kapli. Bude ji možno využít například na svatební obnejvíc zajímá, kam až to mohlo s takovým zámkem dojít, řady?

Zámecká kaple rokytnického zámku je poměrně malá
ve srovnání s jinými zámeckými objekty, což je dáno tím,
že v Rokytnici v minulosti úlohu většího svatostánku zastával zámecký, případně farní kostel. Zámecká kaple tak
sloužila spíše jako soukromá modlitebna majitelů zámku, nežli jako veřejností využívaný prostor a i pro rodinu Nostitzů tam nebylo mnoho místa. Velikost kaple tak
determinuje možnost širšího využití pro svatební obřady,
byť ojediněle se tam svatby v úzkém rodinném kruhu
konají. Pro nás je spíše prioritou dohledání původního
vybavení kaple, které bylo v roce 1953 z kaple odvezeno.
Víme, že původní dřevěné polychromované sochy byly
odvezeny do muzea v Žamberku, kde je mohou návštěvníci vidět u schodiště do půdních prostor muzea. Bohužel
drobnější sakrální předměty svěřené na faru na své objevení stále čekají.
Rokytničtí často vzpomínají na akce v „Anenském
sále“ (v Sále předků). V jakém stavu se momentálně
nachází?
Ano, s fenoménem kulturních a společenských akcí
2. poloviny 20. století v Sále předků se setkáváme i při
prohlídkách zámku. Vedle pamětníků na období 50. let,
kdy se v Sále předků sušilo obilí, se snažíme podchycovat i vzpomínky na taneční zábavy, koncerty (Schovanky, Matuška…), vystoupení dětí, ale i různé výstavy
až po „pinec“. Zcela jistě by si to zasloužilo systémové
bádání.
Stav sálu je však nadále neuspokojivý, nebo lépe řečeno
v havarijním stavu. Pozitivní je, že do sálu dnes nezatéká, nicméně lokální poškození konstrukce dřevomorkou
je rozsáhlé a předpokládá další částečné snesení štukové
výzdoby a kompletní opravu bednění a související trámové konstrukce stropu. Pozitivní je, že máme zajištěné
geodetické zaměření a fotogrammetrii stropu. Snažíme
se nyní oslovit restaurátory k provedení restaurátorského
záměru, abychom věděli, na čem jsme. Ale bohužel to
bude ještě jistě běh na dlouhou trať.
Stalo se Vám, že se ozval nějaký potomek bývalých
majitelů (např. Nostitzové)?
Několikrát jsme měli příležitost se setkat s paní hraběnkou Mathildou Nostitz – Quagliotti, vnučkou posledního
majitele Josefa Nostitz. Bohužel již nedošlo na plánované setkání na rokytnickém zámku, když tato úžasná dáma
v červenci loňského roku zemřela.
Jinak se ale na prohlídkách zámku často setkáváme
s lidmi, kteří na zámku nebo v zámeckém dvoře v minulosti žili, či tam pracovali nebo jen byli krátkodobě
ubytováni. Jejich vyprávění jsou často cenným zdrojem informací o době a o způsobech využití zámecké
budovy.
Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví
a hezkých chvil na zámku v Rokytnici.
Vladimíra Procházková a Zuzana Soběslavová
Foto: archiv rodiny Peškových

Hromnicový koncert v Říčkách
V říčkovském kostele se konal již desátý ročník Hromnicového koncertu. Asi šedesát diváků si přišlo užít příjemný večer se SBORem Z HOR. Hromnicové koncerty jsou
od samého počátku benefiční. Sbor z hor, který účinkoval
na všech deseti ročnících, si nikdy nevzal honorář a výtěžek z dobrovolného vstupného byl využitý na rekonstrukci
kostela v Říčkách. Veliký dík patří všem dárcům a hlavně
členům Sboru z hor.			
Z. S.
Foto: J. Kuchta

Kde: ZŠ 28. října Žamberk
Kdy: 18. - 22.7. 2022
Cena: 2 490 Kč

Okénko do historie
rokytnické kopané
Od sezóny 1980/1981 zahájila Rokytnice boj o přední
příčky, které zajišťují návrat do okresního přeboru II. třídy. Avšak realita zaostávala za ambicemi. Následujících pět
sezón tahala Rokytnice za kratší konec. Umisťovala se jen
v prvních polovinách tabulky, ale kýžený postup unikal.
Až v ročníku 1985/1986 skončila na druhém (bohužel ten
rok nepostupovém) místě se ztrátou pěti bodů. Vzrůstající
výkonnost potvrdila hned v sezóně následující 1986/1987
a prvním místem si vybojovala účast v okresním přeboru
II. třídy (viz pár fotografií z posledního 26. kola Olešnice
– Rokytnice 1:2). Prvenství při turnaji Rokytnic, který se
odehrál v Rokytnici nad Jizerou, bylo takovou zaslouženou
třešničkou této úspěšné sezóny pod taktovkou trenéra Jar.
Homolky.
Pavel Koukol

q Ze zápasu – ve střetu L. Michalec, vlevo střelec první
branky J. Novák

q Před zahájením utkání v Olešnici posledního 26. kola
q Radost z druhé (vítězné) branky – střelec Z. Kubíček
v objetí spoluhráčů

q Spokojenost fanoušků a funkcionářů (J. Dostálek
jako vedoucí mužstva a prezident klubu), Rokytnice
vede v Olešnici 2:0

q Konečná tabulka 1986/1987 vedená v kronice

Bartošovická bílá stopa
Tradice lyžování a výroby
lyží v Bartošovicích v Orlických horách je víc než stoletá.
Starší prameny uvádějí, že
již v roce 1909 se zde konaly
závody ve sjezdu na lyžích
v délce přes čtyři kilometry. Tehdy se nejezdilo „šusem“ z kopce, ale pozvolna
po vrstevnicích.
1.
Také sportovci budovali
skokanské můstky a brzy se
konaly i etapové závody s mnoha účastníky včetně cizinců.
V nové době Obec Bartošovice za pomoci nadšenců pořádala závody v letech 2011 – 2013 pod názvem „Okolo
Bartošovic“. Další ročníky nepokračovaly pro nedostatek
sněhu, později se akce už nikdo neujal.
Letos se tedy nápad ujal a ve velmi krátkém čase byl realizován přibližně ve stejném prostoru v sobotu 19. února.
Na trať se vydalo 24 závodníků ve třech kategoriích:
muži 12, ženy 4, děti 8 (foto 2).
Terén byl dost těžký, foukal nárazový vítr, který poškodil
stan. Kromě jednoho odřeného nosu se naštěstí nikdo nezranil. Nejmladší účastnici byly tři roky, trasu zvládla v doprovodu maminky (foto 1).
Odměnou pro první tři místa v každé kategorii byl nápaditý ručně vyrobený keramický hrnek, všichni účastníci dostali keramickou pamětní medaili a mls. Pro všechny přítomné
bylo k dispozici občerstvení a nápoje, došlo i na opékání
buřtů. Velkou atrakcí pro děti byla možnost jízdy na ponících a konících Pony Time (foto 3).
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A některé se svezly na sněžném skútru. Přišel i Rampušák, duch Orlických hor. Princezna Kačenka raději ve velice
větrném počasí neriskovala.
Akci k plné spokojenosti připravili Hasiči, Obec Bartošovice, Spolek Magdalena a místní nadšenci. Keramické odměny dodaly chráněné dílny Kopeček.
Text a foto: Petr Zámečník
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