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ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

Informace z jednání rady města dne 7.6.2021
- zkrácený výpis
l Termíny jednání RM – 2. pololetí 2021
Starosta předložil návrh termínů jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách v II. pololetí roku 2021.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
termíny jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách
v II. pololetí roku 2021: 12.7., 16.8., 30.8., 13.9., 4.10.,
18.10., 8.11., 22.11., 13.12.

Informace z jednání rady města dne 24.5.2021
- zkrácený výpis
l Žádost o poskytnutí daru – Sdružení Čechů z Volyně
a jejich přátel z. s.
Starosta předložil žádost spolku Sdružení Čechů z Volyně
a jejich přátel z. s. o poskytnutí daru k oslavám 30. výročí
návratu černobylských krajanů do staré vlasti.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
uzavřít se spolkem Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel,
z.s., se sídlem Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2 - Nové Město darovací smlouvu o poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč
dle předloženého návrhu.

l Vyhlášení výběrového řízení – Fond rozvoje bydlení
Město Rokytnice v Orlických horách v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje
každoročně zápůjčky na zvelebení obytných budov a jiných
staveb na území města z Fondu rozvoje bydlení. Zápůjčky
se poskytují na základě výběrového řízení, které organizuje
a vyhlašuje rada města.
Rada města Rokytnice v Orlických horách vyhlašuje v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 směrnice
č. 6/2014 k vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Rokytnice v Orlických
horách výběrové řízení k poskytnutí zápůjček z fondu města Rokytnice v Orlických horách. Podání přihlášek je do
31. 7. 2021.

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.

l Instalace dopravního značení Panské Pole
Starosta předložil informaci o instalaci dopravního značení
v katastrálním území Panské Pole z důvodů zvýšeného provozu a omezení rychlosti projíždějících vozidel.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
instalaci dopravního značení v katastrálním území Panské
Pole z důvodů zvýšeného provozu a omezení rychlosti projíždějících vozidel.

SPZ z.s. Vás zve na tradiční

MOTOSRAZ KAMEŇÁK v Kameničné
4. září od 12 hodin.
Těšit se můžete na spousta zábavy, kvalitního občerstvení,
dobré hudby v podání kapel Vision Days, Veteráni studené
války a Vítkovo Kvarteto, Fousatej Hat a Hadron.

l Dotace na podporu kultury a neziskových aktivit pro
rok 2021
Starosta předložil návrh na rozdělení dotací na podporu
kultury, jejichž předmětem je poskytnutí dotací jednotlivým
V informačním středisku v Rokytnici v O.h. jsou
žadatelům o dotace na podporu kultury a neziskových akv
prodeji
nástěnné i stolní kalendáře Orlické hory 2022
tivit.
od
Jaroslava
Klinského.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poskytnout dotaci na podporu kultury a neziskových aktivit
ve výši 10 000 Kč paní Šárce Rozsívalové, Sídliště 1. máje
557, 517 61 Rokytnice v Orlických horách (SBOR Z HOR).
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poskytnout dotaci na podporu kultury a neziskových aktivit
ve výši 39 000 Kč Muzeu a Galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poskytnout dotaci na podporu kultury a neziskových aktivit
ve výši 13 000 Kč Spolku rodičů a přátel při Základní škole
v Rokytnici v Orlických horách, Školní 232, 517 61 Rokytnice v Orlických horách.

KALENDÁŘE

Všimli jsme si...
Ve středu 9. června a ve čtvrtek 10. června 2021 došlo
k ošetření vzrostlých lip naproti Základní škole a také
na náměstí T. G. Masaryka.
Více nám k tomu řekla paní Jana Gärtnerová z Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
v Rokytnici:
„U dřevin byly provedeny bezpečnostní a redukční řezy.
U jedné z lip naproti škole byla vyměněna vazba, která
zpevňuje silné kosterní větve, aby nedošlo k jejich rozlomení. Veškerá ošetření provedla firma z Letohradu, která se
o naše lípy stará již několik let.
Roční náklady na ošetření dřevin v našem městě a jeho
katastrálních území činí průměrně 250 000,- Kč. Město se
snaží hlavně v lokalitách, kde se pohybují lidé a děti, provádět ošetření častěji.
V letošním roce ještě proběhne ošetření dřevin nad bytovým domem č. p. 555 v Sídlišti 1. máje. Jde o vzrostlý javor
mléč a dva kusy jasanu ztepilého. I zde dojde k provedení
bezpečnostních a redukčních řezů.
V příštím roce budou ošetřeny některé dřeviny v parku.“
ZS
Foto: JKO

Nové chodníky

Všichni, kdo bydlí v Horské ulici nebo občas projedou
její částí od hotelu Eduard po křižovatku s ulicí Severní,
musí ještě asi dva měsíce počítat s komplikacemi způsobenými rekonstrukcí chodníku. Od té minulé, kdy sem byla
místo klasických betonových dlaždic položena dlažba zámková, sice příliš času neuteklo, přesto chodník v dobrém
stavu rozhodně nebyl.
Výběrové řízení na jeho opravu vyhrála firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., která nabídla zhotovení díla za 2,9 milionu
korun. Tato částka bude z 95% pocházet z Integrovaného regionálního operačního programu. Odstranění původní zámkové dlažby provedli členové 1. FC Rokytnice a bude zčásti
využita v areálu fotbalového hřiště. O nutnosti rekonstrukce
chodníku v Horské ulici se na sociálních sítích rozpoutala
debata. Názory jsou často protichůdné a utichnou nejspíš až
po dokončení rekonstrukce v srpnu tohoto roku.
Nikdo asi nepochybuje o nutnosti obnovy chodníku a výstavbě parkovacích míst u zdravotního střediska. Na této
zakázce pracuje firma M-Silnice a.s. Hradec Králové. Dílo
za zhruba jeden a půl milionu korun má být hotovo tento
měsíc, tedy v červenci.		
JKO

VZPOMÍNKA
Dne 20.6.2021 uplyne
25 let, co nás opustila naše
milovaná maminka, kamarádka...
Zdeňka
Potapovová
z Rokytnice v Orlických
horách.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou
dcera Zdeňka s rodinou,
přátelé a kamarádi

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

Pro děti a mládež:
Titeufova sexuální výchova pro mládež
Deník mimoňky – Příběhy nestylový TV celebrity
Minecraft – Chodí Wither okolo – komiks
4 vesmírné příběhy Čtyřlístku
Velká kniha vědy a techniky pro školáky

Beletrie pro dospělé:
Odvrácená strana půlnoci – Sheldon, S.
Po strništi bos – Svěrák, Z.
Vyvolenci bohů – Cílek, R. – osudy velkých osobností
Továrna na debilno – Vzpoura pražské kavárny
– Landsman, D.
Rodina – Puzo, M., Ginová, C.
Vixen 03, Let do zapomnění – Cussler, C.
– dobrodružný román
Čas krkavčích hodů – Sterneck, T. – historický román
Pro ženy:
Sebemilenec – Monyová, S.
Manželka mezi námi – Hendricks, G.
Holky to někdy nemaj lehký – Honzák, R.
Thrillery, detektivky:
Midasovy vraždy – Aspe, P.
Smrt malé blondýnky – Češka, S.

Naučná literatura:
Krev, slzy, pošetilost
– v nejtemnější hodině 2. světové války
Škola pečení – pro začátečníky i pokročilé
Na co se ptají rodiče?

BRIGÁDA
NA POZICI
RECEPČNÍ

Do našeho týmu WELLNESS HOTELU ŘÍČKY,
hledáme
kolegyni/kolegu
na pozici Recepční formou
brigády / HPP.
Náplní práce bude zajištění chodu recepce, uvítání
a obsluha hostů, komunikace se zákazníky a administrativní činnost.
Požadujeme:
- Znalost MS Office, Word, Excel
- Anglický jazyk na základní úrovni
- Pozitivní přístup k řešení problémů
- Samostatnost a pečlivost
Nabízíme:
- Zajímavou a atraktivní práci
- Příjemné pracovní prostředí a usměvavé kolegy
- Odměnu 120 Kč/h
- Stravování
- Využití hotelového zázemí
- Plánování směn
V případě zájmu o tuto pozici nás prosím kontaktujte na email pavla.kopecka@pod-zakletym.cz nebo
777 148 018.

HLEDÁME ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU

Do našeho skvělého týmu ve WELLNESS HOTELU
ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH přijmeme nového
kolegu/kolegyni.
Praxe v oboru, pracovitost a spolehlivost je vítána.
Nabízíme práci na HPP/ brigádně.
Pracovní doba: krátký a dlouhý týden.
Jako benefit je možné využití hotelového wellness a fitVydavatelství SEN vydalo 29. ročník vlastivědného sborníku
ness,
zaměstnanecké stravování a možnost ubytování běPANORAMA a knihu MÍSTA ZASTAVENÉHO ČASU.
hem
směny.
V prodeji jsou v Informačním středisku v Rokytnici.
Placená dovolená a řádná pracovní smlouva jsou samozřejmostí.
Nástup možný ihned!
Otevírací doba knihovny během letních prázdnin bude
uveřejněna na webových stránkách Infocentra Rokytnice
v O.h., na vývěskách v prostorách Domu služeb a na vstupních dveřích do knihovny.

NOVÉ KNIHY NAKLADATELSTVÍ SEN

V
případě
zájmu o tuto
pozici nás prosím
kontaktujte na email
info@hotelricky.cz nebo
telefonicky
na 777 148 018.

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ INFORMUJE
ORDINAČNÍ HODINY pro předem objednané pacienty
PONDĚLÍ

8.00-12.30

16.00-18.00

ÚTERÝ

8.00-12.30

13.00-15.30

STŘEDA

7.00-12.30

ČTVRTEK

8.00-12.00 pouze sestra

PÁTEK

12.00-18.30

8.00-12.30

Aktualizujte si vizitku, sledujte změnu ordinačních hodin,
která platí bezmála 1 rok
Na konci platnosti stávajícího výtisku, který máte v ruce, je
tomu přesně rok od změny provozu ordinace s úpravou ordinačních hodin, kdy jsme 2x v týdnu do 18 hodin, respektive z toho
jednou do 18:30.
Objednáte, nečekáte
Stejně jako zavedení systému uzavřené čekárny, kdy se pacienti
z jakéhokoli důvodu návštěvu ordinace nejprve telefonicky objednají, aby následně dostali termín s přesnou časovkou, kdy budou
ošetřeni, a vyhnuli se tak čekání v čekárně, a tím ušetřili čas, ale
i snížili riziko, že si z návštěvy odnesou něco navíc od nemocných
pacientů.
S ohledem na příznivé přijetí naprostou většinou registrovaných pacientů bude v tomto systému pokračováno nadále, a to
i v době „mimocovidové“.
Samozřejmě s dalším rozvíjením ordinace, abychom zpříjemnili tuto službu všem našim pacientům.
1 telefonní číslo, avšak více prostoru na to se dovolat
Jediný telefon do ordinace 494 595 288 je k dispozici 34 hodin
týdně (prosím, pokud máte jiné číslo, přenastavte si)! Situace řešíme dle jejich závažnosti, v roli pacienta jistě oceníte, že během
času, který věnuji Vám, nemusím řešit ještě další 2 telefonáty,
v roli volajícího zase, že to, co řešíme během konzultací (doba,
kdy v ordinaci není přítomen žádný pacient), neslyší nikdo další,
co je předmětem hovoru. Je však potřeba si uvědomit, že doba
k telefonním konzultacím není prostor k řešení akutních potíží, ani objednání termínu či receptů.
Dále Vás, milí pacienti, žádám, abyste nevolali do ordinace
v době od 7 do 8 hodin, po většinu týdne jde o dobu, kdy je přítomna jen sestra a provádí sesterské úkony – odběry krve. Při nich
není technicky možné telefonovat.
Prosím, respektujte toto nastavení, pomáháte tak k zajištění
hladšího průběhu chodu ordinace i ošetřování pacientů.
Logika v péči o pacienty
Stejně tak apeluji na to, aby byla ordinační doba využívání rovnoměrná k úkonům typu objednání na vyšetření, objednání receptů ... je naprosto zřejmé, že stejně jako největší fronta v masně je
hned ráno a v poledne většinou nečekáte, i v ordinaci je největší
„frmol“ po ránu. Pokud potřebujete léky, termín návštěvy, využijte i doby odpolední ordinace a zavolejte v tomto čase.
Nemůžeme garantovat, že jsme schopni zvednout každý telefonát, jistě chápete, že pokud poslouchám pacienta, sestra točí EKG
u jiného pacienta, pak není, kdo by telefon vyřídil.
Stejně tak doufám, že rozumíte tomu, že pokud zajišťujeme
očkování, kdy je nutné s každým konkrétním pacientem mluvit,
zeptat se jej, zda chce očkovat, pak bude častěji docházet k obsazení linky, nicméně pořád se nacházíme v době pandemické
pohotovosti. Věřte však, že nechat volně volat zájemce o očko-

vání, by linku zahltilo ještě více, a i řadu lidí nedovolání se odradilo od rozhodnutí se nechat očkovat.
Překážky při práci ...
Podmínky v Rokytnici jsou složitější než ve větších městech
v okolí či velkých městech, nestěžuji si, nicméně musíme relativně často řešit výpadky dodávky el. proudu, v měsíci červnu
hned 3x. Během mého působení, což je již 5 let, jsme se potýkali s výpadkem dodávek tepla po dobu zhruba jednoho měsíce,
a to celkem 2x – jednou při rozbití násypky kotle, kdy se čekalo
na její výrobu, a jednou při plánované výměně zdroje tepla, která bohužel zasáhla do topné sezony a ještě se prodloužila, stejně
jako omezení v délce cca 1 měsíce při výměně oken, či v červnu
a červenci, kdy jsme limitováni hlukem a pracemi kolem střediska při rekonstrukci silnice, které znesnadňují přístup do střediska
i komfort k práci.
... úpravy v nedohlednu
Již v 09/2020 jsem žádal o úpravu prostor čekárny, aby byl
komfort pro pacienty ještě lepší, a to i s ohledem na onemocnění
COVID, od té doby proběhlo několik vln, ale práce nebyly zatím
schváleny …
Do roku 2016 nebyla provedena žádná rekonstrukce, od té doby
výměna oken a zdroje tepla, nicméně stejně jako máme novou hasičskou zbrojnici, moderní školu, opravenou školku, se snad dočká i zdravotní středisko, a také doufám v co nejmenším omezení
s ohledem na provoz a pacienty. Dovolím si podotknout, že nikdy
v průběhu oněch téměř 4 měsíců, kdy jsme byli nemalou měrou
omezeni, nedošlo k uzavření provozu ordinace, i když to nevyhovující podmínky umožňovaly. Ordinační hodiny jsou celkem 30
hodin týdně s tím, že sestra je ještě k dispozici o další 4 hodiny
navíc (čtvrtek 8–12 hod., kdy je přítomna jen sestra, přítomnost
lékaře je následně ve čtvrtek 12–18:30).
Pacienti 16+
Registrujeme pacienty od 16 let, jak je umožněno nastavením
zdravotního systému, s tím, že nejvhodnějším způsobem přechodu „dítěte“ od dětského lékaře k praktickému lékaři pro dospělé je
po absolvování výstupní prohlídky v 19 letech.
Upozorňuji všechny mladé pacienty i jejich rodiče, že postup
poskytování zdravotních služeb po dovršení 19 let věku v ordinaci
dětského lékaře je nepřípustné a není mi známa žádná opora pro
umožnění takového jednání.
Nové přístroje
Snažíme se o rozvoj ordinace i komfortu pro pacienty.
V nejbližší době by nám měl být doručen nový tzv. Holter TK –
přístroj pro 24hodinové měření krevního tlaku, kterým nahradíme
hlučnější a méně komfortní přístroj předchozí. Tento přístroj nám
umožní lépe nastavit léky na tlak, tak abychom nemuseli předepisovat zbytečně vysoké dávky léků, či rozlišit, zda je vůbec nutné
léčbu zahajovat.
Dalším přístrojem, který přibude do vybavení naší ordinace, je
tzv. měřič ABI indexu, který nám pomůže zhodnotit riziko poškození cév zejména u diabetiků, hypertoniků, a tím se lépe zaměřit
na léčbu tohoto problému.

Očkování v ordinacích praktických lékařů
Naše ordinace také poskytuje možnost očkování proti COVID-19, což není ve všech ordinacích běžné. Dostup je v závislosti na dostupnosti vakcín do ordinací praktických lékařů, což je stav,
který není v naší moci a nejsme schopni ovlivnit, kolik a čeho nám
bude doručeno, proto i očkování je postupné.

Pokles počtu obyvatel
Během předchozího roku zemřelo více lidí, než je obvyklé, jistojistě se na tomto, ať již přímo, či nepřímo, podílelo onemocnění COVID-19, bohužel ani Rokytnice v Orlických horách nebyla
výjimkou, což bylo patrné jednak větším množstvím vyvěšených
smutečních oznámení, tak i celkovým poklesem počtu obyvatel,
jak potvrdil článek o vývoji počtu obyvatel v nedávném vydání
Horského kurýra, kdy bohužel došlo k poklesu trvale hlášených
obyvatel pod 2000.

OČKOVÁNÍ COVID-19
COVID vakcinace
Naše ordinace byla připravena očkovat kdykoli od dostupnosti
vakcín, klidně již od 12/2020, ale vakcíny nebyly a nadále nejsou Moderní způsob léčby = očkování
v dostatečném množství tak, abychom očkovali kohokoli, kdo
Očkování je výdobytkem moderní doby, které chrání před zábude mít zájem při jeho plánované návštěvě v ordinaci. Nadále važným průběhem onemocnění, a je jedno, zda se jedná o očkovámusíme zachovat zvaní pacientů, kde je kritériem věk.
ní proti COVIDu či jakékoli jiné (tuberkulóza, spalničky, chřipka
…).
Naše výsledky
Jen vysoká proočkovanost populace může výrazněji zbrzdit příS očkováním jsme mohli začít bohužel až 9.4.2021. V době padné další vlny tohoto onemocnění, a tím i omezení – zavírání
do 3.5.2021 (termín doočkování Janssen) jsme měli proočkované provozů, škol, omezení kontaktů apod., plynoucí ze snahy zabrápacienty, kteří chtěli či mohli být očkovaní, starší 65 let.
nit zahlcení lůžkových zdravotnických zařízení. Taková opatření
se téměř nikomu nelíbí, ale pokud by k nim nedošlo, pak by se
V polovině června 2021 jsme očkovali pacienty kolem 50., ná- zhroutil celý zdravotní systém a Vám by se nedostalo ošetření ani
sledně 45. roku věku.
při jiných zdravotních problémech.
Další vlna očkování
Jestliže bude jen malá proočkovanost, pak i očkovaný člověk,
Počítáme i s očkováním pacientů starších 16 let, tak jak je umož- pokud bude v intenzivním kontaktu se spoustou virů (malý neněno s ohledem na věkovou hranici registrace pacientů v ordinaci větraný prostor s přítomností nakaženého, či i velký prostor s velPraktického lékaře pro dospělé.
kým počtem nakažených), se může nakazit, ale měl by v závislosti
na očkování stonat mnohem mírněji.
Bezpečí
Očkování běží se zachováním veškerých bezpečnostních pravi- Výzva s doporučením
del. Očkovaní nejsou v kontaktu s dalšími pacienty, kteří by byli
Tyto řádky nesdělují, že nemá cenu se očkovat, protože můžeme
jakkoli pro zdravého jedince rizikoví. Jsou očkovaní v konkrétním onemocnět i jako očkovaní. Naopak sděluje, že očkování je jeditermínu i času.
nou možností, jak se vrátit do stavu připomínajícího běžný život
před COVIDEM, ale za předpokladu, že bude proočkovanost vyVakcíny
soká. Pokud bude proočkovanost nízká, obávám se, že nás dříve
Očkovali jsme látkou Vaxzevria (výrobce AstraZeneca), poté nebo později čeká stav se spoustou omezení, což, doufám, nikdo
i Janssen (výrobce Johnson&Johnson), kterou jsme pro naše pa- nechce …
cienty získali jako jedna z 288 ordinací praktických lékařů pro
dospělé z celkového počtu 5000 ordinací v ČR již v jeho prvním
Musíme ochránit jeden druhého, já své pacienty tím, že jsem očzávozu.
kován, Vy svoji babičku/dědečka, matku/otce, souseda/sousedku,
poštovní doručovatelku, prodavačku potravin, servírku, řemeslníV červnu jsme disponovali vakcínami od firmy Moderna.
ka, který přijde k Vám domů, a mnoho dalších.
S ohledem na doporučení vakcinace látkami od AstraZeneca
i Johnson&Johnson u osob nad 60 let je de facto jasné, že další
pacienty budeme očkovat Modernou, či Comirnaty (Pfizer) – což
jsou látky podobného charakteru (mRNA vakcíny). V případě
dostupnosti vakcíny od Johnson&Johnson bychom samozřejmě
rádi využili její nespornou výhodu jednodávkového schématu
k obdržení certifikátu – jen jedna injekce, a poté by byla k dispozici i pacientům nad 60 let, kteří se zatím nerozhodli, případně
i pacientům neregistrovaným; pokud taková situace nastane, pak
bude jistě vyvěšena na našich www stránkách, vývěskách i dalších
komunikačních kanálech.

Troufnu si tvrdit, že 99 % z nás je z minulosti nějakou očkovací látkou naočkován, není tedy důvod se bránit i očkování proti
COVIDu. Každý, kdo očkován nebude, tím minimálně nepřímo
schvaluje možnost uzavření normálního fungování společnosti.

Proočkovanost
Z dostupných dat je u pacientů registrovaných u nás procentuální proočkovanost ve věkových skupinách následující:

Děkuji za pokoru, jednu z nejdůležitějších lidských vlastností.

85 +
80–84
75–79
74–70
69–65

- 50 %
- 82 %
- 71 %
- 83 %
- 81 %

64–60
59–55
54–50
45–49

- 74 %
- 72 %
- 67 %
- 49 %

Proto Vás žádám, OČKUJTE SE, a je jedno, kde to bude, zda
u nás, nebo v očkovacím centru.
Poděkování
Děkuji všem, kteří přistupovali a přistupují ke svému zdraví
zodpovědně a ještě při tom myslí na druhé.

Děkuji za Vaši trpělivost, připomínky, nápady, vnímání mé otevřenosti a přímosti.
Přání
Přeji všem i za celý kolektiv ordinace krásné léto a pevné zdraví. Buďte na sebe opatrní a nepřestávejte být obezřetní.
MUDr. Zdeněk Vošvrda

ZŠ Rokytnice
TABLO
DEVÍTKY
Tak se nám to také povedlo. Žáci IX. třídy mají své
tablo a od poloviny června
„visí“ na náměstí ve výloze naší cukrárny (Pekařství
a cukrářství Seidlová - Sázava), které tímto děkuji za dočasné poskytnutí vývěsní
plochy. V jednu chvíli jsem ani nedoufal, že se s žáky
z IX. třídy ještě letos ve škole potkám. A nakonec (alespoň)
mají plnohodnotný závěr jejich školní docházky.
Třídní učitel, Koukol Pavel

3S, společné plánování, společné vedení a společná reflexe.
Spousta podobných aktivit probíhala v naší ŠD i před
Šablonami II., např. družinové čajovny, noci ve družině,
Velikonoční tvoření, setkávání s výtvarnicí nebo místními
řemeslníky. Velice si vážím spolupráce všech vychovatelek
a ochoty našich kamarádů, kteří nám s akcemi ve družině
pomáhají. Kdykoli jsme se na ně obrátily, vyšli nám vstříc
za „Pěkně děkuji!“. Šablony II. nám umožnily spolupráci
rozvinout a v nelehké době pandemie podpořit další nápady
pro vzdělávání novými trendy.
L. Hamáčková

q Tandemová výuka

q Putování za včelkami lesem Včelným

Šablony II. ve školní družině
Co přinesl projekt Šablony II. z Operačního programu
Výzkum, vývoj, vzdělávání dětem a vychovatelkám z rokytnické školní družiny?
Všechny vychovatelky se zúčastnily vzdělávání v informačních technologiích, sdílely zkušenosti v oblasti polytechnického vzdělávání a kulturního povědomí a vyjádření, Lucka Toncrová s Verčou Doležalovou si vyzkoušely
tandemovou výuku a s dětmi si pohrály s angličtinou, Lída
Hamáčková vedla badatelské kluby na téma Hurá do přírody!, Hanka Vyvlečková pronikala se staršími dětmi do pravidel mnoha her v Klubech zábavné logiky a deskových her.
Všechny jsme si vyzkoušely organizaci projektových dnů
v ŠD i mimo ŠD, do činnosti s dětmi jsme zapojily několik odborníků z praxe. Účastníci aktivit měli vše zdarma,
do vybavení oddělení přibyly nové hry a polytechnické stavebnice.
Činnosti měly formu volnočasových aktivit vedoucích
k rozvoji klíčových kompetencí účastníků a zároveň umožňovaly profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Kladly
důraz na aktivizační metody vzdělávání, na mezipředmětovou spolupráci a praktickou využitelnost poznatků. Součástí
spolupráce pedagogů a odborníků bylo uplatnění principu

q Indiánské tvoření s brašnářem Láďou Hemrlíkem

q Projektové dny - zámek Častolovice

Zlatá srnčí trofej
V sobotu 5. června 2021 proběhlo v Rokytnici v O. h.
místní kolo soutěže mladých přátel myslivosti a ochrany
přírody. Základem pro hodnocení byla praktická stezka vyznačená v lesoparku, kde děti poznávaly myslivecké preparáty a pomůcky, stromy, byliny a plemena lovecký psů.
Jako doplňující byl malý test myslivecké mluvy a znalosti
našich hor. Zlaté srnčí trofeje se zúčastnilo 14 dětí ve třech
kategoriích.
Kategorie A, mladší děti:
1. Jonáš Kuchta
2. Aneta Vlačihová
3. Eva Jedličková

Kategorie B, starší děti:
1. Tatiana Vošvrdová
2. Radim Toman

MŠ Rokytnice
Vyplouváme!!
Pod tímto heslem bylo
prezentováno tablo naší mateřské školy. Tak přejeme
těm našim malým dovedům:
„šťastnou plavbu životem“.
Školku po letech opouští
13 dětí s malou převahou děvčátek. Právě tyto děti zažily
něco jiného, nečekaného a ne moc dobrého. Doufejme, že
je v nastávajícím školním roce nečeká již žádný problém
s rouškami, karanténou a distanční výukou. Novým prvňáčkům přejeme klidný nástup do školy, hodnou a vnímavou
paní učitelku a hodně sil, trpělivosti a úspěchu v učení.
Rodičům občas doporučuji zavzpomínat na svá školní léta
a nechtít po svém potomkovi nemožné.

Za tento školní rok prožila naše školka, jako celá společnost, mnoho zvratů, omezení a problémů. Dá se říci, že
naše mateřinka obstála se ctí. Uzavírání probíhalo dle nařízení vlády a podle počtu dětí. Nemuselo ale být zavřeno
kvůli hromadné nákaze ve třídě. Snad již máme tuto trpkou
zkušenost za sebou. Děkuji tím vstřícnosti a pochopení rodičů, kteří akceptovali pokyny učitelek a dobrou spoluprací
zamezili případnému šíření nákazy. Naše děti byly statečné
při testování a nebály se učitelek schovaných za rouškami.
Co chybělo určitě dětem, rodičům i veřejnosti, byly společné akce, kterých jiné roky bylo spousta. Doufáme, že následující školní rok se budeme moci opět setkat při „Kačence“, Broučkování, akcích v době Adventu, Zahradní slavnosti
a mnoha dalších. Sledujte naše stránky a vývěsku. Pokud to
pandemická situace dovolí, tak přijďte pookřát mezi naši drobotinu.
Poslední akce v letošním školním roce bylo Loučení
s předškoláky. Nebyla to, jako jiné roky, velká akce s mnoha návštěvníky a se setkáním na MÚ. Ale i tak jsme doKategorie C byla na přání dětí nesoutěžní.
provodili děti do základní školy a popřáli radostný vstup
do života.
Závěr soutěže proběhl u myslivecké chaty, kde si mohli
Přejeme slunečné, klidné (nepandemické) léto, plné
všichni prověřit dovednosti ve střelbě ze vzduchovky.
společných zážitků, sportování a pohody. Dávejte na sebe
Prožili jsme pěkné dopoledne. A hlavně SPOLU!
Za pořadatele a mladé myslivce L. Hamáčková a na děti pozor a v září se budeme těšit na nové kamarády.

Dětský den v Bartošovicích
V sobotu 12. června se uskutečnil v Bartošovicích Dětský
den. A byl veselý na téma „Domácí mazlíčci“.
Na začátku děti představily své mazlíčky, které mají
doma, nebo je přivedly s sebou. A tak přes mikrofon éterem
defilovali psi, kočky, papoušci, křečci, morčata, rybičky,
želvy a další. Přímo na místě konání se sešli především psi
a poníci. Některé děti si jako mazlíčky přivedly své rodiče.
Po tomto představování začal pohyb v prostoru. Překonávání skutečné bažiny po položených prkénkách, průlez skrz
plátěný rukáv vyzkoušel i jeden tatínek, překážky, hokej
s malými brankami, přechod po pneumatikách, shazování
špalíků tenisovými míčky, slalom, vodění poníků. Děti byly
hrami tak zaujaté, že k tomu ani nepotřebovaly mobil nebo
Vaše školička (Gall.V) tablet. Odměnu dostaly všechny.
Pořádala Obec Bartošovice a Pony Time Bartošovice.
Hlavní sponzor firma Dibaq. Pomáhali přítomní dospěláci.
Text a foto: Petr Zámečník

Stavební práce na Vrchní
Orlici prozatím končí
Několikaměsíční stavební
práce na odstraňování havarijního stavu
kostela sv. Jana
Nepomuckého
na Vrchní Orlici prozatím
končí.
Kostel
převzala
do svého majetku
Obec
Bartošovice
a
vyhlásila
veřejnou sbírku na opravy.
Z této sbírky,
darů sponzorů a několika
grantů byla provedena oprava shnilých prvků stropu,
zajištěna statika a bezpečnost svázáním celého objektu ocelovými lany, výměna
krytiny a bednění střechy
věže, pořízena nová schodiště a další poškozené dřevěné prvky. Dále nové okenice
a okna ve věži.
Současně bylo dostavěno
zřícené zdivo márnice, doplněno chybějící pískovcové ostění okna a postavena
nová střecha včetně krytiny. Nadále bude prováděna
údržba a drobné opravy.

Kostel bude sloužit kulturním účelům, také příležitostným církevním obřadům
- mše, křtiny, svatby. Zvlášť
o svatby je velký zájem.
V sobotu 19. června uspořádala Obec Bartošovice
brigádu na generální úklid
kostela a již druhý den tam
byly křtiny.
Po mnoha desetiletích
tato krajinná dominanta konečně „vstala z mrtvých“
a bude mít i své využití.
Kostel bude i nadále otevřen
příchozím.
Text a foto
Petr Zámečník

Další číslo
Horského kurýra
vyjde v září.

MŠ Bartošovice
Zprávičky z MŠ Bartošovice
a její seriál výletů

Jen co se trochu umoudřilo počasí, děti z naší školky
opět začaly poznávat naše
krásné okolí. Od doby rozvolnění nás potkalo sedm
výletů.
V Rokytnici po stopách
Permoníků jsme navštívili
lesopark a poté jsme si pohráli na dětském hřišti u Rokytenky.

Pěčínská obora byla pro nás také velkým zážitkem. Mohli jsme nakrmit a pohladit lesní zvěř, která je jinak velmi
plachá. Děkujeme, Davide!
Zemská brána je naší každoroční záležitostí stejně tak
jako stanování v Julinčině údolí.
Po projížďce na kobylce Dorotce jsme „rozbili“ tábořiště
a splnili „bojovky“ a „poznávačky“.
A nyní budeme chvilku odpočívat. Krásné léto přeje
Mateřská škola Bartošovice!

ROKYTNICKÁ TIPLIGA

Téměř dvacet let existuje
soutěž hokejových fanoušků zaměřená na tipování
Procházka podél Divoké Orlice nás dovedla až na Vrchní přesných výsledků hokejové extraligy a v posledních
Orlici ke kostelíčku a na statek plný zvířátek.
letech i výsledků MistrovDen dětí jsme oslavili soutěžemi na zahradě, opekli si ství světa v hokeji.
V sobotu dvanáctého
buřtíky a zazpívali s kytarou.
června se většina účastníWorkshopy v Hradci Králové byly pro větší děti také pří- ků soutěže sešla v Hospodě
na hřišti k vyhlášení výslednosné.
ků devatenáctého ročníku
soutěže. Ještě před ním přítomní sledovali na televizní
obrazovce skvělý úspěch tenistky Barbory Krejčíkové
na Roland Garros v Paříži.
Pak již byli všichni pohodlně usazeni u stolu s občerstvením a administrátor soutěže Michal Ďoubek mohl
začít vyhlašovat výsledky.
Ty nejpodstatnější zazněly
na závěr. První místo Play
off obsadil a celkovým vítězem se stal Radek Prezbruchý před druhým Pavlem
Chudým a třetím Robinem
Kolovratníkem.
Vítězem

vložené soutěže Tipliga
Mistrovství světa se stal Miroslav Stašov.
Když byly všechny výsledky vyhlášeny a poháry
předány, začala dovednostní soutěž a volná zábava.
Tu na chvíli překazilo drama na televizní obrazovce,
když na fotbalovém zápase
Dánska s Finskem zkolaboval jeden hráč a zdravotníci museli přímo na hřišti
bojovat o jeho život. Vše
ale naštěstí dobře dopadlo
a příjemný sobotní večer
mohl pokračovat.
Text a foto JKO

Jaroslav Břeský - FREDDIE MERCURY REVIVAL
PÁTEK 23. 7. 2021
17.30 HOD.

ROKYTNICE
NÁMĚSTÍ

¨

Česká ROCKharmonie

Jsme parta muzikantů „vyučených“ v klasické hudbě, ale milujeme taky
jazz a rock a tak jsme se rozhodli splnit si sny a zahrát si něco „drsnějšího“.
Většina z nás hraje v České filharmonii a název kapely se tedy nabídl
sám.
Uslyšíte od nás trochu upravené klasiky, ale hlavně písničky kapel našeho mládí. Sice bez zpěvu, ale o to zajímavěji aranžované... smyčce + bicí
souprava fakt nezní špatně 
Přijďte se tedy pobavit s Českou ROCKharmonií.
POZOR – KONCERT SE USKUTEČNÍ V ZÁMECKÉM PARKU !

DIVADELNÍ
NEDĚLE
PŘI
ANENSKÉ
POUTI

25.7.2021 v párty stanu
na náměstí
10.30
O Červené Karkulce - Divadlo Kozlík HK
11.30
„Podorlické tradice, svátky a zvyky - letní“
- Ochotnicko – čtenářská beseda Orlice Potštejn
12.30
„Podorlické tradice, svátky a zvyky - zimní“
- Ochotnicko – čtenářská beseda Orlice Potštejn
13.30
O Luciáškovi – pekelná loutková pohádka
- Divadlo Kozlík HK

Město Rokytnice v O.h. Vás srdečně zve na

Finanční
partner kina
....

..

FrostFood a.s.
Rokytnice v O.h.

18. 7. – 21. 7. 2021 ve 21.15 h.
18.7. Princezna zakletá v čase
Pohádka ČR (2020)

Režie: Petr Kubík, v hl. rolích: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek
Lambora, Jan Révai, Roman Zach, Veronika Freimanová, Martin Dejdar

19.7. Ženská pomsta
Komedie ČR (2020)

Režie: Dušan Rapoš, v hl. rolích: Jana Paulová, Mahulena Bočanová, Eva
Vejmělková, Petr Rychlý, Robert Jašków, Miroslav Etzler, Jakub Kohák

20.7. 3Bobule
Komedie ČR (2020)

Režie: Martin Kopp, v hl. rolích: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš
Langmajer, Miroslav Táborský, Lumíra Přichystalová, Marián Roden

21.7. Bábovky

Romantická komedie ČR/SR (2020)

Režie: Rudolf Havlík, v hl. rolích: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka
Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová
 Promítá: Putovní kino – Lubomír Lukeš.  Vstupné 50 Kč.

 Vstup do areálu kina od 20 hod.  Občerstvení „U hasičů“

Prosíme návštěvníky o dodržování aktuálních opatření proti Covid-19.

„Roènì musí být svátek sv. Anny
v tomto mìsteèku Rokytnici k Boží poctì
ode všech obyvatel pilnì navštíven, slavnostnì oslaven
a také zbožností slouženo Bohu Všemohoucímu.“

Anenskou pou

Mìsto Rokytnice v Orlických horách poøádá ve dnech 18. èervence – 25. èervence 2021

v Rokytnici v Orlických horách
Nedìle 18. 7. 2021:
15.00

Koncert ÈESKÉ SMYÈCOVÉ ROCKHARMONIE v zámeckém parku.
Paleta nejpopulárnìjších kapel v jednom koncertu a v neotøelých aranžích.
Koncert se koná v rámci Dvoøákova festivalu.

21.15

LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU – film PRINCEZNA ZAKLETÁ V ÈASE

Pondìlí 19. 7. 2021:
21.15

LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU – film ŽENSKÁ POMSTA

Úterý 20. 7. 2021:
21.15

LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU – film 3BOBULE

Støeda 21. 7. 2021:
21.15

LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU – film BÁBOVKY

Ètvrtek 22. 7. 2021:
14.00

Mše svatá na Anenském vrchu (celebruje P. Josef Suchár)

Pátek 23. 7. 2021
16.00
17.30
20.00
21.00
22.00
24.00

Prohlídka zámeckého kostela Nejsvìtìjší Trojice s prùvodcem
Koncert – Jaroslav Bøeský - Feddie Mercury Revival
- párty stan na námìstí
Koncert skupiny BEAT ON - Petr Novák Revival - párty stan na námìstí
Posezení Na høišti s hudebním doprovodem a opékáním
Taneèní zábava s èeskými rockovými fláky - párty stan na námìstí
Diskotéka s DJ Pepou Mertelíkem - párty stan na námìstí

Sobota 24. 7. 2021:
OD 9 DO 18 HODIN – V AREÁLU ZÁMKU:

Øemeslnický jarmark – ruènì vyrábìné dekorace, keramika, pedig, ruènì malovaný a batikovaný textil,
pøírodní mýdla a kosmetika, kroje, drátkování, bylinky, perník, šperky, hraèky, koøení, domácí bujóny,
Kavárna, Královská èokoláda, Rokytnická medovina, bramborové placky na plotnì, frgály,…
Program: Šermíøské divadlo skupiny Moradis, taneènice Gaja, Loutkové divadlo Ahoj, Divadlo v oblacích,
ukázky hadù, žonglérský workshop, balónková a bublinková show, dílnièky pro dìti, výklad z karet,
dobový kolotoè,…
Ukázky starých øemesel – Muzeum a galerie Orlických hor
Písnièkami bude program doprovázet rokytnický SBOR Z HOR

14.00
16.00
17.00
20.00
21.00
22.00

Historický prùvod Praotce Èecha s písnìmi pro potìchu lidu èeského (od MŠ do zámku)
Prohlídka zámeckého kostela Nejsvìtìjší Trojice s prùvodcem
Vamberecká dechovka - párty stan na námìstí
Zábava s kapelou K-BAND – párty stan na námìstí
Posezení Na høišti s hudebním doprovodem a opékáním
Ohòová show Gaja Yritis – na centrálním trávníku na námìstí

Nedìle 25. 7. 2021
09.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.15

Mše svatá ke cti svaté Anny ve farním kostele Všech Svatých (celebruje P. Jaroslav Kolbaba)
O Èervené Karkulce – tradiènì netradièní loutková pohádka, úèinkuje Divadlo Kozlík Hradec Králové
– párty stan na námìstí
„PODORLICKÉ TRADICE, SVÁTKY A ZVYKY – JARNÍ + LETNÍ“, v podání Ochotnicko
– ètenáøské besedy Orlice Potštejn, pøedstavení nejen pro dìti – párty stan na námìstí
„PODORLICKÉ TRADICE, SVÁTKY A ZVYKY – PODZIMNÍ + ZIMNÍ“, v podání Ochotnicko
– ètenáøské besedy Orlice Potštejn, pøedstavení nejen pro dìti - párty stan na námìstí
O Luciáškovi – pekelná loutková pohádka, úèinkuje Divadlo Kozlík Hradec Králové
– párty stan na námìstí
Mše svatá v kapli svaté Anny na Hadinci (celebruje P. Josef Suchár)
Koncert UNI BIG BANDu Vamberk – nejen swingová muzika aneb skvìlá „pecka“ na konec pouti
– párty stan na námìstí

DALŠÍ PROGRAM Anenské pouti:

Lunapark Dubský, stánkový prodej
Zámek Rokytnice v O.h.: prohlídky: Pá: 14 - 18 h., So: 9 – 18 h., Ne: 10 – 16 h. - vstupy v každou celou hodinu
Muzeum Pevnost Hanièka: Pá, So, Ne: 9.30 – 17 h. - vstupy v každou celou hodinu
Železnièní muzeum: Pá, So, Ne: 10 – 17 h.
Muzeum Orlických hor – Sýpka: Pá, So, Ne – 9 – 17 h.

Prosíme, respektujte vše, co bude aktuálnì naøízeno v souvislosti s epidemií Covid – 19.
Buïte ohleduplní ke svým bližním, protože zdraví je to nejcennìjší, co mùžeme mít.

ZNAKY A ERBY MĚST A ŠLECHTICKÝCH RODŮ – 64. díl
Obec ... (PRVNÍ TAJENKA) se nachází na jižní Moravě
mezi Přítluky a Velkými Bílovicemi. první zmínka o obci
pochází z roku 1248, kdy jejím majitelem byl řád ... (DRUHÁ TAJENKA) sídlící na Čejkovicích. Věž kostela, jenž
byl v roce 1875 rozšířen do dnešní podoby je vysoká 33,66
metrů. Od roku 2012 se můžete rozhlédnout po kraji z rozhledny ... (TŘETÍ TAJENKA). Když vystoupáte po 108
schodech do výšky 26 metrů, otevře e vám krásný daleký
výhled na lužní lesy, Lednicko – Valtický areál a okolní

městečka a vesnice. Tento znak jsem vybral proto, že patří
do skupiny znaků, které ukazují na název obce, neboť má
ve znaku ... (ČTVRTÁ TAJENKA). Jelikož je to vinařská
obec, tak její vinařská tradice sahá až do 4. století, kdy v kaji
pod Pálavou pobývali ... (PÁTÁ TAJENKA). Proto je zcela
logické, že atribut vinné révy se objevil i ve znaku. Vždyť už
ve středověku se zdejší víno objevovalo na stolech Českých
... (ŠESTÁ TAJENKA).

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA
VODOROVNĚ:
A. ČTVRTÁ TAJENKA,
kamsi (básnicky). – B.
Hliníková slitina, podnik
v Michalovcích. – C. Značka japonských počítačů,
obyvatel Belgie. – D. Vysílání, dětský pozdrav, dřina.
– E. Druh pštrosa, DRUHÁ TAJENKA, mys. –
F. Tibetsko – Barmský
jazyk, český malíř, vrch
u Bělehradu. – G. Závodní okruh v Portugalsku, strkati. – H. Šlechtic, značka elektronvoltu,
značka našich nákladních
automobilů,
francouzsky „jeden“, nizozemský
nákladní člun s plochým
dnem. – I. Vojenský zákop, rod papoušků, foto
nahého modelu, dřívější
zkratka Ruska. – J. Destilační zbytek, iniciály prezidenta Novotného, Okresní výbor (zkr.), nejasná. – K. Pravoslavný obraz, druh papouška, sudokopytník. – L.
Struma, kovodělníci, náležející nočním dravcům. – M. PÁTÁ TAJENKA, italský barytonista.
SVISLE: 1. Jméno herce Vostřela, obdiv. – 2. Délková míra Rakouska, TŘETÍ TAJENKA, hrad u Prahy.
– 3. Prodejce pohonných hmot, planeta, okolní krajina. – 4. Japonská sebeobrana, řepa (slovensky), maďarský zápor.
– 5. Jméno herečky Bendové, zastarale „záhrobí“, hlodavec. - 6. Jméno pěvkyně Destinové, nejdelší atletický
běh. – 7. Doručovatelská poštovní společnost, druh pepře, právě vyrobené. – 8. Spojka odporovací, označení
diabetických výrobků, bodavý hmyz. – 9. Přivlastňovací zájmeno, PRVNÍ TAJENKA. – 10. Druh hřibu, ostrý přízvuk, římskými číslicemi 2049. – 11. Patřící prvnímu muži, italská tisková agentura, Akademie výtvarných umění
(zkr.). – 12. Rvačka, poloopice, příbuzný. – 13. Kupa slámy, jinak zvaný, město v Japonsku. – 14. Černomořský
přístav, ŠESTÁ TAJENKA.
NÁPOVĚDA: F – KAREN, K – TOVI, M – DE LUKA, 2 – RUTE, 11 – ANSA, 13 . NARA.
Vladimír Čihák, znění tajenek na str. 19

ŽILI TU PŘED NÁMI...
Josef Ehspanner, horský sochař z Rokytnice
Josef Ehspanner se narodil 4. února 1908 v Říčkách, kde
navštěvoval i obecnou školu. Po vychození měšťanské školy
v Rokytnici, na radu a současně i s pomocí ředitele školy Pischela, 2. 8. 1922 nastoupil do učení v kamenosochařství Josefa
Kubeho v Broumově. V srpnu 1930 obdržel výuční list v oboru
kamenosochařství. Jeho tovaryšským dílem, „majstrštykem“
byl strom života, náhrobní deska s opadávajícími listy palmy.
V říjnu toho roku se vrátil do Rokytnice. Na žádost a zadání
tety Anny Müller zhotovil prvé figurální dílo „Srdce Ježíšovo“,
umístěné v předzahrádce „Müller Baude“ (nyní horská usedlost
Devětsil v Říčkách). Samotná socha z pískovce se nyní nachází
po levé straně před oltářem kostela „Nejsvětější Trojice“ v Říčkách. V roce 1931 si Josef Ehspanner postavil dům na Stříbrném
vrchu v Rokytnici. U domu měl i sochařskou dílnu. Větší dílo
mu zadal farář z Nebeské Rybné, sochy svatých Filipa a Jakuba
na kostelním portále. V roce 1933 pak pro Nebeskou Rybnou
vytvořil pomník padlým ve Velké válce a hliněný model sousoší českých vojáků dle přání okresního hejtmana v Žamberku. V následujícím roce modeloval bustu náčelníka okresních
turnerů Jahna a z bílého mramoru i náhrobní desku pro faráře
Aloise Praxe. Období války žil na různých místech Německa
jako sochař. V roce 1945 se vrátil do Rokytnice, následně byl
zařazen jako jiní němečtí obyvatelé do odsunu. V roce 1947 se
mu podařilo přejít za svou matkou a bratrem z východní, sovětské, zóny rozděleného Německa do zóny západní, americké. Příští rok se přestěhoval do Baden-Badenu. V roce 1958 se
přihlásil k umělecké zkoušce v Bambergu dílem tygr ve skoku,
z barevného mramoru. Po roce 1980, po padesátileté úspěšné
práci v oboru, odešel na odpočinek. Tak na Josefa Ehspannera
zvaného také „Holzla Pepsch“ vzpomínali jeho přátele z krajanského spolku. Hrob rodiny Ehspanner je na hřbitově v Říčkách.
Volně dle vzpomínek Franze Kühna v krajanském kalendáři
pro oblast rok 1990 (Heimatkalender Oberes Adlergebirge).
Václav Monzer

NAŠE KŘÍŽOVKA
ŠKŮDCI NA HOUBÁCH – 2. DÍL
Zahnívající i ještě zdravé, ale přerostlé plodnice velkých hub
(zvláště hřibů a kozáků) rozežírá někdy lesní modrozelený chrobák. Vyhlodanou houbovou hmotu dopravuje do zahnuté chodbičky, kterou si vyhrabal v zemi do hloubky 35 – 60 cm. Z této
chodbičky odbočují postranní, 15 – 18 cm dlouhé chodbičky, kam
napěchuje ... (tajenka jednosměrné křížovky) a houbovou hmotu.
Do ní pak vloží v každé chodbičce po jednom vajíčku. Nashromážděná hmota je zásobou potravy pro larvy po celý rok.

A: Hl. m. Tanzánie, chorvatský fyzik a vynálezce (Nikola), slov.
nade, první solmizační slabika, bývalé televizní sázení, silné provazy.
B: Malá jednotka tlaku (baru), opak ze, iniciály dirigenta Ančerla,
osamoceni, řím. 51, lid. keltský pěvec, pytlácké nástrahy, slov. zvr.
zájmeno.
C: Krátké kabáty, sibiřský veletok, závěr modlitby, japonské velkoměsto, akademie múz. umění, horní část lid. těla.
D: Ženská postava z románu Poslední Mohykán, svalovina, popěvek, cigareta (hov.), zn. tuku, druh sníženin často vyplněných
vodou, plošná jednotka, latinská spojka (a).
Řešení: Každý řádek oběhněte 2x.
Pomůcky: bard, Dodoma, Kora, Osaka, sol.

Latinské
pojmenování
chrobáka

Nejsilnější housl. struna
Engelsovy iniciály
Nemocniční odělení
Něm. chléb

q Pomník padlým od sochaře Josefa Ehspannera najdeme mezi kostelem a Penzionem Orlicko v Nebeské
Rybné.
Foto: ZS

Vampír
Díl země
Název poloměru
Předložka se 7.p.

Stanislav Lank, znění tajenek na str. 19

KOUPALIŠTĚ
Proč to vždy tak trvá? Proč je to studený? A proč je to
tak špinavý? Pokusím se na tato „proč“ odpovědět. S podzimem se koupaliště upouští, a to z důvodu pokusit se v zimě
o přírodní kluziště. Samozřejmě podmínkou jsou mrazy,
které bývají nevyzpytatelné. Na jaře se koupaliště vypouští
celé. To proto, aby se s přičiněním lidských rukou alespoň
částečně vyčistilo od řas, bahna, odpadků a všeho, co tam
nepatří.

Přijede pouť!

Tento proces se může začít tehdy, kdy bahno aspoň trochu vyschne, jinak se to podobá nahánění vln z jednoho
kouta do druhého. Jakmile je jaro deštivé, čištění se samozřejmě prodlužuje. Další zápor je zhruba v ¼ koupaliště,
a to u vypouštěcího stavidla, kde se stále drží voda, která je
bohužel pod úrovní vypouštěcího otvoru. V těchto místech
chybí panely a také se v tuto dobu zde rozmnožují žáby.
Již zmiňované panely, které tvoří dno, jsou bohužel to, co
kde kdysi zbylo nebo bylo momentálně k dispozici. Prostě všehochuť různých tvarů, velikostí, šířek a délek, takže
netvoří jednu velkou rovnou plochu, ale totální tankodrom.
Tím pádem jde čištění špatně obyčejnou lopatou a ještě
více hůře strojem.
Další závažný problém je stavidlo v koupališti, které pamatuje již několik generací. Zub času se podepisuje
i na něm. Při spuštění stavidlo nedosedá na své místo a tím
pádem protéká a nedrží. Přesto, že jsme v minulosti tato
místa ucpávali jílem a v poslední době pytli s pískem, tak se
nám stavidlo nedaří utěsnit. Horní napouštěcí stavidlo má
též svá bolavá místa. Kdysi byly jeho boky vydlážděné kameny, takže se voda v něm zadržená vlévala jen tam, kam
měla. Jelikož tato dlažba už na více místech chybí, najde
si voda svou cestu klidně i v cestičce od krtka. No a pak je
mokro okolo pískoviště nebo voda vyvěrá pod dlaždičkami
a to bývá nebezpečné. Nedají se přehlédnout ani betonové boky koupaliště, které vypadají jako po bombardování.
Snad jsem aspoň trochu vysvětlil výše zmíněné otázky.
Nabízejí se samozřejmě další, ale obávám se, že na ty
bych odpovědět nedokázal. Osobně děkuji za pochopení
a hlavně těm, kteří přiloží ruku k práci u tohoto trápení.
Hezké pokoupání všem přeje SaM.

Letní čas nabízí spoustu
možností zábavy, koupání,
turistiku, výlety za mořskou vodou a také poutě.
Původní význam poutí nechám na vysvětlení
odborníkům, pro mě byla
od dětství pouť ztělesněním zábavy a vystřelených
růží, kterých bývaly, se
vzrůstajícím pubertálním
věkem, celé kytice a posléze, s přibývajícími léty naopak menší a menší svazky, až se stalo, že ojediněle
přinesly mamince růžičku
děti, ušmudlanou, zmačkanou, ale přesto udělala tu
největší radost!
A perníčky z pouti, ty
nesměly chybět, přestože mnohdy tvrdé jako beton, dostaly čestné místo,
kam se na ně dalo dohlédnout a pyšná matka, se slzou v oku, na nich utírala
prach. Do té doby, než
z nich vylétli motýlci moli.
Ale v dětství to mělo úplně jiný nádech, slavnostní,
v očekávání od brzkého
rána, kdy už se na tu pouť
pojede…
Jako první jsem vstávala,
nemohla dospat a pak utíkala k autu a jelo se do Potštejna, na tradiční velkou

pouť, kde to tak krásně vonělo! A vždy to bylo stejné
- cukrová vata, točená limonáda, střelnice, kolotoč,
houpačky a hlavně - poníci! Chlupatí bandurkové,
od kterých jsem se nemohla odtrhnout a tehdy ještě
nevěděla, že by byli raději
někde na pastvinách.
Když mě od nich táta
odvedl, dali jsme si u stánku klobásu, ze které tekl
omastek a zas točenou limonádu a šlo se na další
atrakce. Strašidelný hrad,
autodráha, zvonková dráha, labutě, později přibývaly další a další stroje, které
vozily a houpaly a strašily.
A později, už s dětmi, to
zase mělo jiný nádech - vidět to nadšení v očích stálo
za tu cestu, byly šťastné
a plné dojmů, a já dostala
zase tu vystřelenou kytičku.
A co pro Vás znamená
pouť v Rokytnici?
Pro mě má pořád vůni
slavnosti, setkání s přáteli,
pohodové dny a utrácení,
tak si ji pojďme zase užít.
Sjedou se rodiny, z oken
se roznese vůně slavnostních obědů a odpoledne
hurá na pouť!
OP

POHLED DO MINULOSTI

Rekonstrukce Horské ulice a části náměstí v Rokytnici
v roce 1997. 		
Foto: Jaroslav Ďoubek

Anděl od Lucie Bílé

Na adresu sociální pracovnice města Rokytnice,
vedoucí školní jídelny
a základní školy dorazil
balíček s „andělíčkem“
a poděkováním za pomoc
v rámci projektu „Obědy
pro děti“ obecně prospěšné společnosti Women
for women. Do projektu
se zapojila i Rokytnice,
za což patří velký dík především základní škole,
paní účetní ze ZŠ a sociálnímu oddělení. V děkovném dopise je vyzdvižena ochota, starostlivost,
všímavost a aktivita zúčastněných.

Ambasadorkou společnosti Women for women je
Lucie Bílá, která vlastnoručně vyrábí šperky s andělíčky (na fotografii).
Až takový šperk uvidíte zdobit některou z žen
ve svém okolí, budete vědět, že je to dar za pomoc
dětem.
ZS

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
Roman Holubář, Pěčín 517 57
tel. 739 130 375, www.romanholubar.cz
email: holubar.roman@seznam.cz
Cena od 3,80 Kč/Kg, rozvoz zajištěn

OTEVÍRACÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH

Koupím
staré pohlednice
do r. 1945
i jiné sběratelské věci.

OBCHŮDEK U KOSTELA ŘÍČKY
- pondělí až čtvrtek: 7.30 – 11.00 a 15.00 – 18.00
- pátek a sobota: 7.30 – 11.00

Stačí SMS, zavolám.

KAVÁRNA ŘÍČKY
- pátek až neděle od 13.00 do 18.00

Tel. 608 420 808

Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách,
organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách
Výtah z Výroční zprávy 2020
Slovo úvodem:
„Covidový“ rok 2020 změnil naše chování. Ve prospěch
vlastní a kolektivní ochrany přestala být blízkost žádoucí,
samota se stala prioritou. Všude přítomná obava - z podání
ruky, ze sdílení společného prostoru, zákonitě musí mít dopad na výkon a kvalitu sociální práce. Vnímám to jako nový
etický problém, protože úspěch sociální práce závisí hlavně
na funkčnosti vztahu mezi sociálním pracovníkem a jeho
klientem. Nový virus nezmizí, musíme se s ním naučit žít,
přestat se ho bát a vrátit se k té samozřejmosti, co dělá naší
profesi lidskou – nebát se lidí a mít je rád.
Na druhé straně se odkryla krásná lidská vlastnost –
soudržnost a podpora v těžké době, zvláště ve chvíli, kdy
chyběly ochranné pomůcky. Od jednotlivců a firem jsme
obdržely šité roušky, ochranné štíty a dezinfekci, a přitom
ještě v únoru někteří z nich netušili, že existujeme. Postaral
se o nás i Královéhradecký kraj a MPSV. Královéhradecký
kraj pravidelným dovozem ochranných pomůcek a MPSV
finančně pokrylo vícenáklady a výpadek zdrojů příjmu služby v souvislosti s nákazou Covid-19.
V době trvání prvního nouzového stavu – od března
do dubna - pečovatelky pomáhaly zdarma rokytnickým
občanům ve věku 70 a více let zajistit nezbytné potraviny, potřeby do domácnosti a léky. Služba byla poskytnuta
v souladu s Vnitřním pokynem starosty města Rokytnice
v Orlických horách k řešení krizové situace.
I tento rok služba využívala pronájem automobilu zn.
Škoda Octavia v rámci tříletého projektu společnosti ŠKODA AUTO, a.s., který podporuje dostupnost a mobilitu sociálních služeb v regionu závodu Kvasiny.
Uplynulý rok byl jiný a těžší než období minulá. Byla
to zkouška a výzva v jednom. Rychle se v nové situaci zorientovat, opustit některé vzorce chování a způsoby práce,
naučit se novým. Je namístě poděkovat kolegyním za přístup k práci v této nelehké době, za zvládnutí mimořádné
situace.
Mgr. Dagmar Lavrenčíková, vedoucí PS

- vedoucí PS, která vykonává úkony sociálního pracovníka 1,00
- pracovník v sociálních službách – 3 x pečovatelka 2,31

Plnění poslání a cíle služby v roce 2020
 Garantovaná časová dostupnost služby:
l Pondělí – pátek:
7,00 – 15,30 hod. v domácnosti a ve středisku osobní hygieny
7,00 – 15,30 hod. vedoucí služby / úkony sociálního pracovníka
Smluvně do 20,00 hod. v domácnosti

l Výdaje služby - 2 607 214,65 Kč
Mzdy včetně odvodů na pojištění 1 962 762,00 Kč
Ostatní provozní výdaje		
644 452,65 Kč

l Počet uživatelů služby – 37 osob (27 žen, 10 mužů)
l Počet uživatelů z Rokytnice v O.h. 34 osob
l Počet uživatelů z okolních obcí – Pěčín 1 osoba, Bartošovice v O.h. 1 osoba, Říčky v O.h. 1 osoba
l Průměrný věk uživatelů – 78 let
l Nejmladší uživatel – žena a muž 56 let
l Nejstarší uživatel – žena 97 let
l Nejvíce uživatelů bylo z věkové kategorie senior
– 34 osob
l Průměrně se služba poskytla denně 17 uživatelům, maximum bylo 26 osob za den
l Počet ujetých kilometrů za rok 9626 km, měsíční průměr
802 km, denní průměr 38 km
l Zajištění plnohodnotné stravy uživatelům služby
- 4 240 obědů (Školní jídelna Rokytnice v O.h. 4210 obědů,
v době výluky školní jídelny Domov na Stříbrném vrchu
15 obědů, Restaurace Rokytenka 15 obědů)
 Informace o hospodaření služby
l Příjmy služby – 2 607 214,65 Kč
zřizovatel			
1 042 314,65 Kč
příjmy z činnosti			
507 353,00 Kč
(fakturace obědů, základní a fakultativní úkony)
příjmy okolní obce		
46 346,00 Kč
(za skutečně poskytovanou podporu občanům obce)
dotace MPSV			
752 631,00 Kč
(provozní dotace - mzdy, vícenáklady a výpadek zdrojů
v souvislosti s COVID -19, mimořádné odměny v souvislosti s COVID-19)
dotace KHK			
160 570,00 Kč
(provozní dotace - mzdy)
dar Škoda Auto, a.s.		
98 000,00Kč
(operativní leasing)

Příjemným výdajem byl
nákup schodolezu, který
usnadní život uživatelům
l Víkendy a svátek:
pečovatelské služby i práci
7,00 – 20,00 hod. v domácnosti
pečovatelkám při zdolávání
Smluvně osamělým uživatelům nebo při výpadku pečující schodiště. Nákup této transosoby
portní pomůcky umožnil
příspěvek z výtěžku 13. ple Statistické údaje:
su Města Rokytnice v Orlicl Personální obsazení
kých horách.
- 4 pracovnice v úvazku 3,31

 Poděkování za nezištnou pomoc – poskytnutí ochranných pomůcek v souvislosti s epidemiologickou situací:
Vladimíra a Eva Podolská, Rokytnice v Orlických horách
Magda Helásková, Rokytnice v Orlických horách
Anežka Kubíčková, Rokytnice v Orlických horách
Dagmar Bartošová, chata na Čiháku
Miroslav Werner, Společnost SCA Hygiene Products
a zaměstnanci firmy Essity Czech Republic, s.r.o Praha
Chráněná dílna Káča, Rokytnice v Orlických horách
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Komerční banka, a.s. Praha,
Výroční zpráva 2020 je k dispozici
na http://ps.rokytnicevoh.cz
A ještě jedno poděkování:
Rok 2020 byl mezníkem generační výměny našeho pracovního týmu. Na konci roku 2020 ukončila pracovní poměr, který trval 15 let, p. Ema Rumanová a letos v dubnu
po 28 letech p. Miluška Paldusová.
Děkujeme za dlouholetou službu rokytnickým občanům
a občanům okolních obcí.
Kolektiv Pečovatelské služby Rokytnice
v Orlických horách

KAMENICTVÍ

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

Kvalitně za velmi přijatelné ceny









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

PANÍ RITA VZPOMÍNÁ
Vážení a milí čtenáři
Horského kurýra
Protože se blíží sklizně
obilí, ráda bych se s vámi
podělila o jeden z nezapomenutelných zážitků mého
působení ve funkci agronoma státního statku Rokytnice v Orlických horách začátkem 60. let minulého století.
Nazvala bych jej „Prémie –
za co a pro koho“.
Jak všichni víme, prémie
zpravidla doplňují základní
mzdové formy a stimulují
pracovníka k podání vyššího výkonu.
Na co nemohu zapomenout: byla krásná srpnová
neděle, počasí přálo sklizňovým pracím, a tak jsme
všichni z vedení vypomáhali, kde bylo potřeba. Já
na sýpce, která byla asi
100m od rokytnického zámku.
Pozdě odpoledne nás navštívil nějaký pán, chvíli
postál, pokoukal a rozloučil se s námi slovy: „Mějte
se hezoulinky“. Dozvěděli
jsme se, že to byl zástupce
krajské organizace, bohužel nevím, jestli správní
(KNV), nebo stranické, který navštívil ředitele statku
a „pobesedoval“ s ním.
Výsledkem této návštěvy
byla dohoda, že povinné
státní dodávky obilí za náš
statek dodá statek Smiřice,
aby kraj obstál v celostátní
soutěži a nepřišel o prémie.
Důsledkem bylo, že naše
auto muselo vozit obilí více

než 60 km, místo 0,5 km
k vagonu na nádraží.
O kolik stouply náklady
našeho statku na sklizeň,
nikoho nezajímalo. Vlastně
ano. Byl to jeden ze tří přitěžujících důvodů, pro které
jsem byla z funkce agronoma odvolána a musela jsem
několik měsíců pracovat
v Bartošovicích, než jsem
ze statku definitivně odešla.
Přes všechny těžkosti
činností na statku v horském prostředí jsem měla tu
práci ráda a rozloučení nebylo lehké.
Pokud žili v Rokytnici
Štenclovi, často jsem se vracela a ráda vzpomínám.
Nezapomenutelné zážitky
mám na týdenní pobyt z konce srpna v roce 2006, kdy
jsme se synem a vnoučaty
pobývali v soukromí jedné
rodiny a cestovali po okolí.
Naposled jsme se synem
navštívili Orlické hory koncem září 2018. V Rokytnici jsme navštívili zámek
a projeli hory se zastávkami
v Neratově, Orlickém Záhoří a přes Deštné jsme se vraceli domů. Potěšilo mne, že
se na horách daří.
Přeji úspěšnou sklizeň
v tomto roce, všem radostné
dožínky, ale i mnoho úspěchů ve všech činnostech
do dalších let. A také, aby
prémie dostávali jen ti, kteří
se o výsledek svého snažení
opravdu zasloužili.
Vzpomínala
Ing. Rita Smolíková

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
Škůdci na houbách – 2. díl
trus
Geotrupes

Znaky a erby měst a šlechtických rodů – 64. díl
1. Rakvice		
2. Templářů		
3. Maják		

4. raka
5. Římané
6. Králů

Velký požár Rokytnice v roce 1661

Použito v publikaci Poznej naše město Rokytnici v Orlických horách
od paní Ivy Novákové.

Den koně

Svůj mezinárodní den mají ještě psi. Vedle koně se řadí
k průvodcům člověka historií. Spolek Centrum slezského
norika z Pěčína oslavil tento den 29. května t.r. aktivitou
určenou výhradně dětem a jejich rodičům „BBE“ – Baby
Begatrekkingová Expedice. O víkendu s nejistým počasím
deštivých přeháněk vyrazila dvě koňská spřežení s hříbátkem z Pěčína – Hradčan přes Kouta do údolí Hamernice
u Říčky. Cílová občerstvovací stanice byla v „zapůjčeném“
zázemí tábora s ohništěm. Na něm opečená uzenina a čerstvá kávička pro dospěláky měly skvělou chuť, koně se občerstvili trávou z přírody. Děti měly krásnou zkušenost, že
je kůň někam doveze, doveze zásoby, doveze mámu s tátou
a byla legrace. Celou výpravu doprovázel dron a filmoval
přírodu a koně a jednou bude krátký film.
Jindřiška Svobodová

Pěčínské bubenické léto
Již 25 let se v Pěčíně každé léto pořádají workshopy
afrického bubnování a s nimi spojené koncerty, jam sessions
a další doprovodné akce.
Workshopy jsou vedeny zkušenými lektory z Německa,
ale také z Česka a jsou rozděleny do různých kategorií dle
náročnosti. Závěrečné koncerty po těchto workshopech se
odehrávají v Pěčíně u Franka Weisse, čp. 117. Přijďte se zúčastnit a zpestřit si léto, ať už jako účinkující, či jako divák,
vítáni jsou všichni!
Anežka Barilla

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:

q VŠE PRO LETNÍ GRILOVÁNÍ
q Krmení pro vaše mazlíčky
q Úložna balíčků přepravních firem: DPD
a BALÍKOVNA
q Výměna bombiček – Soda stream

ROKYTNICKÁ KOPANÁ
Konec fotbalové sezóny 2020-2021 se přeci jen odehrál.
Zcela v úplném formátu, než jak začal. Okresní svaz zvolil
formu turnajového modelu podle zájmu týmů. Sice se hrály
všechny věkové kategorie, Rokytnice (ve spolupráci 1.FC
a Viking Union) přihlásila do turnaje pouze starší žáky, kteří
v červnu sehráli postupně tři zápasy doma proti Černíkovicím, a poté se jelo do Borohrádku a Doudleb. Turnaj byl
v duchu přátelských zápasů, kde mě těšila nejvíce vysoká
účast našich hráčů (hráček).

q Zleva stojí: Sabina Plašilová, Alžběta Kalecká, Viktorie Heidlerová, Václav Horský, Rostislav Wadura, Petr Říha, Adam Vidlička, Pavel Helásek, Tomáš
Saksl, Marek Soběslav, Roman Dunka, Aleš Kaplan.
V pokleku zleva: Nicolas Dunka, Martin Kaute,
Vojtěch Forche, Josef Kaute, brankář Jan Kopřiva.

q Finálový turnaj mladších přípravek proběhl v Rychnově n.Kn. Zleva: Koukol, Soběslav, Tobiška.
Dospělí se angažovali v místním rozvoji města v rámci
dobrovolných brigád.

Také několik hráčů mladší přípravky podpořilo TJ Baník
Vamberk, který nás požádal o výpomoc z důvodu nižšího
počtu hráčů v kategorii. Za mě osobně jsem rád, že se něco
rozjelo a že se mládež mohla konečně zase po takové době
pohnout.

q Trenér: Tomáš Hájek (TJ Baník), zleva: Tomáš Soběslav, Adam Šteiner, Adam Tobiška, Tomáš Dolek, Ondřej Mazúch, Jan Jiřele, Patrik Prezbruchý a brankář
Filip Chaloupka.

OČNÍ OPTIK
JIŘÍ MENCÁK

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

Fotbalový den začne zápasem juniorů, po něm následuje
show čestných hostů Antonína Panenky a Karola Dobiaše.
K letošnímu výročí 70 let od založení fotbalového klubu Slavnostní den bude završen hlavním fotbalovým utkáním
v Rokytnici v Orlických horách uspořádá město fotbalový od 17 hodin.
den na rokytnickém fotbalovém hřišti.
Návštěvníci jakéhokoliv věku jsou srdečně zváni.
Zavzpomínejte s námi na historii rokytnického fotbalu se
Oslavy se budou konat
11. 9. 2021 od 15 hodin na fotbalovém hřišti v Rokytnici. současnými hráči i místními a národními legendami.
Akce je podporována Hotelem Říčky.
Jako čestní hosté se zúčastní fotbalové legendy
Antonín Panenka a Karol Dobiaš.

Oslavy 70 let fotbalu v Rokytnici

HEZKÉ PRÁZDNINY!

Přeji týmu Horského kurýra klidnou a příjemnou práci,
dopisovatelům invenci a fantazii i v krizových situacích.
Čtenářům, rodinám a dětem příjemné prožití nastávajícího
léta a prázdnin. Všem dohromady ve zdraví a bez Covidu.
Petr Zámečník.

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

Město
Rokytnice
v Orlických horách
517 61

HORSKÝ KURÝR - Regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí.
Vydává Město Rokytnice v Orlických horách jako periodický tisk
územního samosprávného celku. Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová
DiS (ZS), redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová (vj), Lucie Grunclová DiS (LG), Jiří Koblása (JKO).
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 červenci 2021. Cena: 16,- Kč

Obec Orlické Záhoří Vás srdečně zve na
Mezinárodní soutěž V POŽÁRNÍM SPORTU
v sobotu 10.7.2021 od 12.30 hodin
na hřišti v Orlickém Záhoří.

placeno převodem

Odběratel:

Novinová zásilka

