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q Foto: OP
q Předškoláčci brzy vyplují z klidných vod rokytnické mateřinky... Více informací o zápisu do ZŠ na str. 6

ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

Kompletní text Usnesení rady města je uveden
na internetových stránkách
města www.rokytnicevoh.cz
nebo k nahlédnutí na Městském úřadu v Rokytnici
v Orlických horách.

Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá tajemnici
vyvěsit záměr pronájmu budovy bez čp. a č. ev. na st. p. č.
677 a část pozemku p. č. 730/5 v k. ú. Rokytnice v Orlických
horách.

l Získání podpory z Mezinárodního visegrádského fondu
Starosta předložil materiál potvrzující získání dotace z Mezinárodního visegradského fondu (International Visegrad
Fund) na financování projektu „Tajemství podzemních
komplexů v demokracii a diktatuře na česko- polském poInformace z jednání rady města dne 26.4.2021
hraničí“, anglicky: „The Secret of Underground Complexes
- zkrácený výpis
in Democracy and Dictatorship in the Czech-Polish Borderl Bytová komise
Radě města byl předložen návrh bytové komise prodloužit land“.
nájemní smlouvy od 1. 5. 2021 stávajícím nájemníkům. Zároveň doporučila uzavřít nové nájemní smlouvy a ukončit Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje přijetí dotace z Mezinárodního visegradského fondu na finanjednu nájemní smlouvu k 30. 4. 2021.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje pro- cování projektu „Tajemství podzemních komplexů v demodloužit nájemní smlouvy od 1. 5. 2021 dle návrhu bytové kracii a diktatuře na česko-polském pohraničí“.
Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá starostovi
komise, který je přílohou zápisu.
zajistit veškeré potřebné kroky podmiňující uzavření smloul Zpracování žádosti o dotace projektu „Rokytnice vy ze strany Mezinárodního visegrádského fondu.
v Orlických horách – Dopravní automobil“
Starosta předložil cenovou nabídku společnosti Regional l Účetní závěrka – ZŠ Rokytnice v Orlických horách
Development Agency na zpracování žádosti o dotaci projek- Základní škola předložila dle Směrnice ke schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Městem
tu „Rokytnice v Orlických horách - Dopravní automobil“.
Rokytnice v Orlických horách účetní závěrku základní školy
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje ce- za rok 2020.
novou nabídku pro rok 2021 společnosti Regional Development Agency, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědoKněžnou na zpracování žádosti o dotaci projektu „Rokytni- mí výsledek hospodaření za rok 2020 Základní školy Rokytce v Orlických horách - Dopravní automobil“ dle předlože- nice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
ného návrhu.
a) účetní závěrku Základní školy Rokytnice v Orlických horách za rok 2020.
Informace z jednání rady města dne 10.5.2021
b) převod hospodářského výsledku ve výši 7 478,79 Kč
- zkrácený výpis
l Výběrové řízení „Nakládání s komunálním odpadem do fondu školy dle předloženého návrhu.
ve Městě Rokytnice v Orlických horách“
Tajemnice informovala o vyhlášení výběrového řízení l Účetní závěrka – MŠ Rokytnice v Orlických horách
na akci „Nakládání s komunálním odpadem ve Městě Ro- Mateřská škola předložila dle Směrnice ke schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Městem
kytnice v Orlických horách“.
Rokytnice v Orlických horách účetní závěrku mateřské škoRada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědo- ly za rok 2020.
mí informaci k zadávací dokumentaci projektu „Nakládání
s komunálním odpadem ve Městě Rokytnice v Orlických Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2020 Mateřské školy Rohorách“.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje vy- kytnice v Orlických horách.
hlásit výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadává- Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
ní veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení a) účetní závěrku Mateřské školy Rokytnice v Orlických hos názvem: „Nakládání s komunálním odpadem ve Městě Ro- rách za rok 2020.
b) převod hospodářského výsledku ve výši 17.466, 64 Kč
kytnice v Orlických horách“.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje hod- do rezervního fondu školy a částku 2,42 Kč převést do renotící komisi ve složení: Jana Gärtnerová, Petr Hudousek zervního fondu školní jídelny dle předloženého návrhu.
a člen kontrolního výboru.

Knihovna
v Rokytnici v O. h.

Přední česká sopranistka JANA VESELÁ VEBEROVÁ
a koncertní varhaník pan MARTIN STREJC vás srdečně
zvou na

Novinky
na tento měsíc:

CYRILOMETODĚJSKÝ KONCERT
5.7.2021 od 17 hodin

V ZÁMECKÉM KOSTELE V ROKYTNICI V O.H.

Pro děti a mládež:
Prvních 12 příběhů Čtyřlístku – v jedné knize!
Ztřeštěný dům na stromě – 13 pater - Griffiths, A.
Dračí srdce – Nástrahy labyrintu
– dobrodružství, větší písmenka
Brunclík a lev – české pověsti pro děti

Beletrie pro dospělé:

Na programu skladby
Bacha, Bizeta, Mozarta a dalších mistrů.
Tradiční Cyrilometodějské koncerty se konají v Nebeské
Rybné. Z důvodu oprav tamního kostela se letošní ročník
uskuteční právě v zámeckém (starém) kostele
v Rokytnici v O.h.

Dívčí válka – Ciprová, O. – historický román
Pro ženy:
Nic mi neprozrazuj – Fieldingová, J.
Měj mě rád – Urbaníková, E.
Thrillery, detektivky:
Řbitov zvířátek – King, S.
Náš manžel – Jo Jakeman
Žádné stopy – detektivní povídky
Šestý zánik – Rollins, J.

Naučná literatura:
Učebnice vědecké a tradiční astrologie
Logopedie
Malé vodní zahrady – Snadno a rychle
Biatlon, cesta na vrchol
BURZA KNIH: Bude - li se nákazová situace nadále vylepšovat, otevřeme burzu knih a časopisů také
v měsíci červnu. Burza bude probíhat v otevírací
době knihovny.

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

Kniha o Říčkách a Rybné
V současné době vrcholí příprava nové knihy Říčky v Orlických
horách a Nebeská Rybná na starých fotografiích. Autory jsou pánové Bohumír Dragoun, Pavel Gebouský a Vladimír Homolka.
Jedná se již o pátou knihu tohoto druhu v Orlických horách. Již
vyšly knihy z obcí Sedloňov, Olešnice, Deštné a Bartošovice. Autoři se nechali slyšet, že příští rok by se mohli věnovat přípravě
knihy o Rokytnici.
Ale zpět k Říčkám. V květnu proběhlo promítání a beseda nad
snímky z připravované knihy na obecním úřadě. Autoři konzultovali popisky k fotografiím s pozvanými pamětníky. Se sběrem
fotografií pomohli především manželé Jaroslav a Lenka Kuchtovi.
Kromě Říček zde najdeme také snímky Nebeské Rybné, Popelova,
Hamernice a Julinčina údolí. Kniha by měla vyjít během července,
a když to situace dovolí, proběhne i její křest.		
ZS

Anenská pouť 18. – 25.7.2021
Stejně jako v loňském roce procházíme řadou otázek, pochybností, optimismem, pesimismem, … sledujíce situaci,
kterou nám epidemie a vláda přinášejí. A stejně jako loni se
rozhodujeme, že pouť v Rokytnici uděláme. I když samozřejmě s řadou opatření a s doufáním, že lidi budou zodpovědní a ohleduplní, aby vše proběhlo v klidu.
Anenskou pouť již tradičně otevírá koncert Tóny bez hranic týden před hlavním pouťovým víkendem. Letos tedy
v neděli 18.7. A protože kultura hodně dlouho hladověla,
chceme udělat krásné a neobvyklé otevření pouti. Přihlásili
jsme se tedy do koncertní série zvané Dvořákův festival.
Vybrali jsme seskupení Česká smyčcová ROCKHARMONIE a jak název skupiny napovídá, půjde o klasické nástroje, leč repertoár bude rockový (Metallica, Judas Priest, Kiss,
AC/DC, Europe, Beatles,…..).

A jelikož si Dvořákův festival žádá neobvyklá a zajímavá
místa, uskutečníme akci v parku.
Ve stejný den pak zahájíme v zámeckém parku Letní
kino. To poběží až do středy 21.7.
V pátek 23.7. jsme opět vsadili na zajímavý „otvírák“,
protože samotnou pouť zahájíme koncertem Jaroslava Břeského. Tento umělec je jedním z nejžádanějších sólo interpretů zpívající písně legendární kapely Queen v Evropě.
Je přítelem osobního asistenta Freddieho Mercuryho pana
Petera Freestona. Ten mu umožnil nahlédnout do způsobu

vystupování rockového krále. Setkal se několikrát i se členy
kapely Queen, koncertuje u nás, ale i po celé Evropě. Vystupuje sám nebo s kapelou Prague Queen. Je častým hostem
v různých pořadech televize.
A abychom udrželi myšlenku – pátek patří revivalovým kapelám, dalším vystupujícím bude skupina Beat On – Petr Novák revival. Večerní zábava pak bude ve znamení českých rockových fláků a uzavřeme ji diskotékou od Pepíka Mertelíka.
Sobotní program bude tradičně patřit řemeslnému jarmarku na zámku s programem, písničkami, prohlídkami zámku,
atd. Po loňském veleúspěchu, který sklidil průvod krále Jiřího z Poděbrad, jsme vyslyšeli mnohé žádosti a připravujeme průvod i na letošní sobotní odpoledne. Kdo přijde? To
si ponecháme jako překvapení, ale bude to pohlazení pro
českou duši.

Na podvečerní hodiny jsme po letech pozvali dechovku,
protože milovníků tohoto žánru je stále mnoho a k lidové
zábavě prostě patří. Večer potom prodloužíme taneční zábavou u párty stanu a ohňovou šou.
Na neděli chystáme blok pohádek pro děti, opět v pártystanu na náměstí, kdy mohou děti, ale i rodiče zhlédnout
4 pohádky – loutkové i hrané. Určitě mezi pohádkami rádi
navštíví i Lunapark Dubských. A závěr pouti ponecháváme
tradičně swingovému Uni Big Bandu.
Možná v řádcích marně hledáte Horalské hry a ohňostroj.
Tak ty opravdu nebudou. Opatření jsou ještě příliš přísná.
Určitě však budou probíhat bohoslužby, jak je každoročně
zvykem a program nám zajisté pomohou doplnit i majitelé
rokytnických restaurací, místní muzea, případně zařadíme
ještě další aktivity.
V příštím - letním vydání Horského kurýra se podrobněji podíváme na některé body
programu a přineseme již celkový program Letního kina
i pouti. Držme si tedy pěsti.
Za pořadatele Vlaďka
Jiroutová,
Městské informační
a kulturní středisko

PRODEJ POZEMKU

NOVÉ SUVENÝRY

Obec Pěčín nabízí k prodeji pozemek o výměře 1 000
m2, určený k výstavbě rodinného domku v lokalitě
za školou, číslo parcely 4658/3 v k.ú. Pěčín u Rychnova
nad Kněžnou.
Cena minimálně 530,00 Kč s DPH za 1 m2.
Pozemek jsou zasíťovaný – voda , kanalizace, el. energie NN, veř. osvětlení.

Městské informační a kulturní středisko připravilo na sezónu nové suvenýry, jako jsou kovové zvonečky, sběratelské náprstky, nožíky, mečíky, hodinky, zrcátka, magnetky,
hlavolamy, odznaky a spousta dalších výrobků s motivem
Rokytnice a Orlických hor a dárkové předměty.
ZS

Nabídky zasílejte na adresu:
Obec Pěčín, Pěčín čp. 207, 517 57

FOTOHÁDANKA
Poznáte místo, které zachytil náš redakční fotoaparát?
Malou nápovědou může být, že se jedná o stráň v zaniklé
osadě v Orlických horách. 				
ZS

Výstava na Vrchní Orlici bude

NOVÝ TERMÍN

6. SRAZ PŘÁTEL
ZNAČKY JAWA
4. ZÁŘÍ 2021
v rodišti zakladatele Františka Janečka v LEDCÍCH
Výstava historických motocyklů a automobilů
... nejenom značky JAWA

Vydání zpravodaje
Horský kurýr finančně
podpořila společnost
Škoda Auto.
Děkujeme!

Tradiční výstava „Mezi horama“ v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách
se vzhledem k uvolňování opatření proti koronaviru uskuteční 2. až 6. července. Zahájení 2.7. v 16.00 hodin
s hudbou.
Další hudební vystoupení a časy budou zveřejněny
plakátováním, v tisku a dalšími dostupnými prostředky.
Průběžně vystoupí písničkářky Eva Henychová a Jitka
Főző. Vystavena budou díla
amatérů různých výtvarných
žánrů. Vstupné dobrovolné,
zakončení v úterý 6.7. v podvečerních hodinách. Koná se
pod záštitou Spolku Magda- q V kostele stále prolena Bartošovice v Orlických
bíhají stavební práce
horách.
na odstranění havarijPetr Zámečník
ního stavu.

ZŠ Rokytnice
ZÁPIS

Tady bydlím já
(Projektový den ve škole)

V pátek 21.5.2021 jsme prožili s IX. třídou projektový
den ve škole Tady bydlím já. Každý žák(yně) slepil(a) papírový model domu, ve kterém bydlí. Pomohla nám stránka
www.cuzk.cz, kde jsme vyhledali rozměry půdorysu domu
i barevné fotografie domu ze 4 stran, které měl každý žák(yně) uložené v mobilu, ale i v tištěné formě před sebou.
Někomu se model povedl na první pokus, někdo to zkoušel opakovaně. Hotové modely jsme očíslovali a umístili
do atria, kde ostatní žáci a zaměstnanci mohli hlasovat pro
model, který se nejvíce podobal realitě. My jsme zatím přivítali odborníka z praxe - paní Janu Gärtnerovou z odboru
výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rokytnice
v Orlických horách. Ta nás seznámila, jak se s odpady v našem městě zachází pomocí vtipné prezentace. Další hodinu
jsme poznávali naše město pomocí zábavného luštění Ivy
Novákové.
Tou dobou už se plnily skleničky hlasovacími žetony, přicházely elektronické hlasy od zaměstnanců školy a po sečtení hlasů jsme zjistili, že nejúspěšnějšími řešiteli projektu
jsou Aneta Chudá (dům č. 27) a Štěpán Toncr (dům č. 19).
Den Země je každoroční celosvětová událost organizova- Jejich domečky můžete vidět na přiložených fotografiích.
Blanka Koďousková
ná 22. dubna a je zaměřená na propagaci a podporu životního prostředí.
V naší školní družině jsme si Den Země připomněli během dvou týdnů v několika činnostech. Prvňáčci si povídali
o ochraně životního prostředí se včelími medvídky a na vycházkách poznávali druhy jarních květin, druháci čistili
potůček v Lesoparku, s tajenkou se podívali pod hladinu
moře a v rámci projektového dne mimo školu navštívili
oboru s myslivcem, třeťáci recyklovali - skládali jarní květy
z čajových sáčků, starší děti se ve třetím oddělení věnovaly
hlavně třídění odpadů.
Víte, jak by lidé mohli planetě Zemi podle druháčků pomoci?
q Neodhazovat odpadky, třídit odpad, recyklovat.
q Neplýtvat pitnou vodou - nepouštět prudce vodu z vodovodu, na zalévání používat vodu dešťovou.
q Čistit potůčky a studánky, uklízet.
q Nejezdit motorovými vozidly, ale chodit pěšky nebo
jezdit na kole.
q Zbytečně nekácet stromy.
q Nepoužívat igelitové tašky, ale látkové.
V průběhu dubna proběhl
zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22. Stejně jako
v loňském roce se z důvodu
epidemické situace konal
pouze administrativně bez
přímé účasti dětí. Zákonní
zástupci zaregistrovali k zápisu 18 dětí. Pro jedno z nich
žádali rodiče odklad školní docházky. Protože doložili
všechny potřebné dokumenty, bylo jejich žádosti vyhověno. V novém školním roce tedy nastoupí do prvního ročníku
naší školy pravděpodobně 17 žáků. Jejich třídní učitelkou
bude Mgr. Jitka Lavrenčíková.
Zdeněk Dušek, ředitel ZŠ

DEN ZEMĚ
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Tak to, prosím, dělejte! Děkujeme.
Školní družina

Poděkování

Rokytničtí senioři by chtěli prostřednictvím Horského kurýra poděkovat paní Ladě Vídeňské a Městskému
úřadu v Rokytnici za pomoc s registrací a dopravou
na očkování proti Covid19.

q Další fotografie naleznete ve fotogalerii na webových stránkách
školy zs.rokytnice.cz.

NAŠE KŘÍŽOVKA
ŠKŮDCI NA HOUBÁCH - 1. DÍL
Možná jste si všimli nápadně červenočerně zbarveného brouka, který vykusuje otvory v plodnicích. Jedná se
o drabčíka houbového. V houbách se také vyvíjejí jeho
... (skrytá tajenka – prostřední písmeno je vyznačeno),
známí „červi“, kteří tak zlobí každého houbaře.

Všimli jsme si...
Nový obchůdek v Rokytnici
V přízemí Domu služeb
na náměstí se otevírá nový
obchůdek. Jaký sortiment
se zde bude prodávat, nám
poví jeho majitelka Lenka
Rozínková:
„V naší nabídce najdete
hračky a hry pro rozvoj dětí,
kreativní sady a potřeby
pro tvoření, výběrové dětské knihy a drobnosti pro
radost jako třeba kreslená
přáníčka, sešitky a designové bločky.
Pokud hledáte dárek pro
nastávající maminky, určitě si u nás také vyberete.
V nabídce máme milníkové
kartičky, plenkovníky, obaly
na očkovací průkaz, kousátka, dětská mýdla...
Část sortimentu je od českých tvůrců, část je doplně-

A: Jedno z jmen skladatele Vašaty, el. nabitá částice,
dom. Eliška. - B: Něm. předl. (na u), kožní nemoc, zn.
hliníku. - C: Japonské velkoměsto, loutkové divadlo
z Hradce Králové. - D: Starořecká sloupová síň, vzniky.
- E: Sídlo ve Středoafr. rep., iniciály dirigenta Ančerla, SPZ Domažlic. - F: Kořenová zelenina. - G: Plošná
míra, chem. zn. radia, řecké písmeno. - H: Chem. prvek, jméno Žbirky. - I: Nejvyšší řecký bůh, nemocný
(hov.) - J: Zkratka obrněného transportéru, svítidlo,
iniciály režiséra Radoka. - K: It. cesta, něm. babička,
angl. nebe.
1: Asijský stát, město u Azovského moře. - 2: Jsoucnost, drahokam, rusky tito. - 3: Středověká přímka,
něm. vrchní, ruské město. - 4. Domácky Iva, slov. otřes,
zkr. autonomní oblasti. - 5: It. hodina, náhlé selhání
chování, řím. 3000. - 6: Předložka, tableta, část atlasu. 7: Šp. veletok, slov. potomci, pohodný. - 8: Rak. město,
americká měna, angl. dub. - 9: Severští ptáci, moravské
město.
POMŮCKY: an, oak, ora, sky, via.

Stanislav Lank,
řešení na str. 15

na zahraničními značkami.
Vše pro děti od narození
do cca 10 let.
A co mě k otevření obchůdku vedlo? Sama jsem
matkou dvou neposedů, pro
které jsem se stále snažila
hledat smysluplnou zábavu
a velmi mi chyběl obchůdek, kde bych si podobné
hračky a hry mohla prohlédnout naživo, kde se inspirovat, kde vybírat dárky...
Věřím, že najdu podobné
maminky, které rády tráví
čas se svými dětmi třeba při
tvoření a najdou si tak cestu
do našeho obchůdku.“
Další informace najdete
na FB i na IG jako „Kouzelný_dětský_obchůdek.
ZS

HLEDÁNÍ AUTORA

Aneb lidová tvořivost na rokytnickém nádraží
Když jsem před časem čekal na rokytnickém nádraží
na příjezd své vnučky, tak jsem na jedné z eternitových
šablon objevil nápis „Lokay je vůl a sere sůl“, který vidíte na přiložených fotografiích. Nevím, jak hodně by mě to
vadilo, kdybych ho objevil v době jeho vzniku, kterou si
opravdu netroufám odhadnout, teď to pro mě bylo docela
úsměvné a jen se divím, že jsem na to nepřišel dřív, protože jsem z vašeho (tenkrát i mého) nádraží jezdil několikrát týdně za prací do Vamberka (ŽAZ Vamberk) a předtím
i do školy a na internát v Hradci Králové a nic.

Nedávno jsem si uvědomil, že domů (objektů), obložených právě těmito eternitovými šablonami, bylo a je v Rokytnici docela dost a nádražní budova byla jimi pokryta
celá. Obzvlášť stěna při příchodu na nádraží (myslím, že se
ji říká „štítová“), byla pro nás děti a dospívající mládence
velkým lákadlem. A kdo tvrdí, že pro něho nikoliv, tak si
myslím, že nemluví pravdu. Na této stěně totiž byla, mimo
jiných kreseb a výtvorů, v hojném počtu zastoupena i vyobrazení dámského, ale i pánského přirození, a to v různých velikostech a grafických provedeních. Tedy hlavně pro
nás kluky, taková „škola života“! Já to měl v tomhle směru
o něco snazší, otec byl lékař a jeho odborné knihy i s fotkami všech lidských orgánů jsem mohl (i když tajně) zkoumat
dle libosti. Ale vrátím se k věci, tedy k onomu nápisu, re-

spektive ke snaze, najít jeho autora. Jen stěží jsem vysvětloval své jedenáctileté vnučce, že jsem vždycky nebyl tím
hodným dědečkem, kterého reprezentuji teď. Bez mučení
se přiznávám, že jsem v dětství a hlavně v dospívání dělal
i věci, za které se dneska stydím a pokud jsem jimi někomu
ublížil, a to jak fyzicky, ale i psychicky, tak se mu po dlouhých letech hluboce omlouvám!
Rád bych se s člověkem, potažmo autorem nápisu, kterému jsem asi nějakým způsobem ublížil (jinak by to přeci
nepsal) sešel a pohovořil si s ním o tom, co ho k tomu vedlo.
Říká se, že „čas rány hojí“ a většina špatných činů je navíc
promlčena a zapomenuta, takže prát se rozhodně nebudeme.
Vůbec se neodvažuji odhadnout dobu, kdy ten nápis vznikl,
ale je klidně možné, že jeho autor už nežije (jsme už staří)
anebo si „Horského kurýra“ nemůže přečíst, protože se někam odstěhoval. Proto se na Vás, moji bývalí spoluobčané,
obracím s prosbou o pomoc při jeho hledání a předem Vám
za to srdečně děkuji! Přeji všem jen to dobré a hlavně hodně
zdraví!
Honza Lokay nejstarší
Kontakt: v redakci

OČNÍ OPTIK
JIŘÍ MENCÁK

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

TIP NA VÝLET
Nenacházejí se ani ve vnitřních prostorách, ani ve společnosti stovek lidí, nepotřebujete žádné potvrzení a můžete
se přesto klidně pokochat nebývalou krásou a důstojností.
Vydejme se za stromy – svědky starých časů. A nemusíme
chodit daleko.

Drážní buk – Rokytnice v O.h.
Hned ten první strom se nachází nedaleko. U železniční
tratě mezi Rokytnicí a Pěčínem, asi 3 km od centra Rokytnice. U malého přejezdu, kde se kříží polňačka s kolejemi.
Je nazván Drážní buk. Pro jeho záchranu byla v roce 1905
posunuta nově budovaná železniční trať. Je mu 270 let, obvod má cca 6 metrů a měří 22 metrů.
Roku 1905 vykoupila strom železniční správa od rolníka
Antonína Petra z Pěčína za 42 zlatých. Buk měl být poražen
kvůli výstavbě železnice, ale na přímluvu Antonína Petra
a starosty Václava Divíška byla trať posunuta. Následně
byl strom chráněn.

Vejdova lípa - Pastviny
Unikátní lípa prý roste od 13. století a má být nejmohutnějším stromem v naší vlasti. Obvod kmene je totiž úctyhodných 13 metrů. Výšku má cca 16 metrů. Před sto lety
v ní vznikla dutina, ve které se prý dá i stolovat nebo přenocovat. Nachází se na kopci nad mostem Pastvinské přehrady
nedaleko Klášterce nad Orlicí.
Podle pověsti do lípy kdysi zapadl pasáček, ze kterého
byla po mnoha letech nalezena pouze kostra. Kolem půlnoci byl prý z lípy slyšet sten a ve větvích se objevovalo světlo.
Strašení zřejmě ustalo, když se kmen počátkem 20. století
otevřel.
vj

URNOVÝ HROB

JEDNOHROB

DVOJHROB

Bratrská lípa
– Kunvald
Je necelých 500 let stará,
obvod má místy i 9 metrů
a výšku cca 32 metrů. Nachází se v Kunvaldu poblíž
čp.77 (Divíškův statek).
V Kunvaldu vznikla v roce
1457 Jednota bratrská, dědicové učení Petra Chelčického. V roce 1547 však
museli její přívrženci odejít
do emigrace a na rozloučenou prý zasadili tři proutky
lípy. Měly symbolizovat víru, lásku a naději, že se opět vrátí
do vlasti. Stromy časem srostly v jeden. V roce 1930 se jeden kmen odlomil (některé zdroje tvrdí, že naděje, jiné láska) a z jeho dřeva byly zhotoveny bohoslužebné nádoby pro
nově obnovenou Jednotu bratrskou v Kunvaldu.

AKČNÍ CENY Na TYTO MATERIÁLY

výroba a montáž žulových hrobů
rovnání rámů a pomníků
stavby a rekonstrukce hrobů
dodávka a instalace váz a hřbitovních doplňků
broušení hrobů přímo na místě (bez rozebrání)
zlacení, stříbření, černění písma
zhotovení opaxit (skleněných desek)
gravírované foto do kamene

Masarykovo náměstí 34
Chrudim 537 01
kamenictvi-horak@seznam.cz
www.kamenictvi-horak.cz

737 567 365
Martin Horák je členem
společenstva
kamenosochařů.

30% SLEVA
na renovaci vašeho hrobu
(srovnání, broušení, obnova písma)

Lavička pěčínského mostu

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

V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce mostu přes
řeku Zdobnici u Pěčína. Byla u něho spolu s cedulkou
na skále umístěna i lavička k odpočinku u parkovacího místa. V roce 2013 místo zůstalo zvěčněné s modelkou pro nástěnný kalendář 2014.

ŽALUZIE KRČMÁŘ
Modelka seděla na lavičce, která jistě nebyla věčná a čas
na ní „ohlodal“ výdřevu, takže zůstaly kamenné kvádry
podstavců. Ale kde jsou vlastně ty kvádry……?? 14 let bylo
zřejmě pro někoho dost dlouho, aby se rozhodl pro jejich
úklid a pokud to neudělal s dobrým úmyslem, tak mu radost
nepřinesou. Pokud někomu přebývá doma lavička, mohl by
pro ni najít nové uplatnění a věnovat ji pěčínskému mostu
pod cedulku ve skále…			
jis
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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

Otevírá se kavárna s vinotékou
Na Obecním úřadě v Říčkách se v koncem června otevírá
KAVÁRNA S VINOTÉKOU. Emma a Josef Rjabakovi, kteří
provozují též zdejší obchůdek, zde budou nabízet kávu, zákusky,
chlebíčky, víno z Moravy. 				
ZS

Náš rozhovor
LESNÍ MUŽ
Hlavním posláním „LESNÍHO MUŽE“ je propojení
dnešního zrychleného života
s návratem k přírodě, která
je neoddělitelnou součástí
našeho bytí.
Tolik asi na úvod našeho
rozhovoru s LADISLAVEM HEMRLÍKEM, který stojí za značkou LESNÍ
MUŽ.
Láďo, můžeš čtenářům přiblížit iniciativu LESNÍ MUŽ?
Ano a rád přiblížím nový projekt. Celý život, který žiju
tady na horách, jsem chtěl najít způsob propojení tradičních, ale i netradičních řemesel v Orlických horách a hudby.
Jako řemeslník - živnostník mám bohaté zkušenosti, jak se
takzvaně podniká (lépe řečeno žije) živnostníkům, kteří své
výrobky musejí nejprve navrhnout, vyrobit a v neposlední
řadě i prodat tak, aby uživili sebe a svou rodinu.
Takže hlavním pilířem Lesního muže je pořádání vzdělávacích workshopů pod vedením zkušených řemeslníků,
učenců, myslitelů ale třeba i filozofů. Půjde hlavně o předávání zkušeností, představování produktů napříč bohatou
plejádou řemesel z Orlických hor a Podorlicka. Tak jako
kdysi za našich předků, kdy těžce nabyté zkušenosti sdíleli
mezi ostatní obyvatele. Například: bylinkáři, včelaři, varníci piva, tesaři, kováři a další řemeslníci, bez kterých by si
nikdo život na horách nemohl představit. Aby toho nebylo moc, tak dojde i na volnou debatu mezi účastníky, kde
každý si bude moct k danému workshopu něco osobního
říct, třeba poznatky, osobní zkušenosti nebo jen tak něco
sdělit veřejnosti.
V úplném závěru bude připravený koncert živé kapely.
Jako umocnění všeho, co za to odpoledne člověk zažije, se
bude vše nahrávat - natáčet (pochopitelně se souhlasem)
a později si bude moct každý zkrácený záznam opakovaně
zhlédnout na sociálních sítích Lesního Muže.
Co je posláním Lesního muže?
Lesní muž je symbolem – značkou pro:
l tematické workshopy
l setkávání
l muzicírování
l vzdělávání
l zábavy
l propagaci regionálních výrobků
Je to nějaká uzavřená skupina?
Uzavřená skupina to není… zatím Lesní muž má 3 nadšence: Ladislava Hemrlíka, Martu Peřinovou a Davida Silbera (na fotografii) pro začátek…. Konec konců číslo 3 je

magické číslo. Další nadšenci, kteří projeví vážný zájem
spolupracovat, budou vždy srdečně vítáni.
Jaké jsou plány? Může se veřejnost těšit na nějaké akce?
Plány jsou velkolepé, ale vše bude záležet na zájmu veřejnosti podporovat tento druh akcí a neposlední řadě i regionálních výrobků a kapel. Lehce mohu naznačit, že se bude
jednat o samostatné workshopy a přednášky na různorodá
témata. Například Bylinky z hor, Výrobky z přírodní kosmetiky, Výrobky z medu, Vaření domácího piva, Domácí
uzení, řemesla jako taková, košíkáři, hrnčíři, tkalci, kováři,
brašnáři a další kratochvilná řemesla.
Zkrátka máte se na co těšit. Rád bych, aby se workshopy
a přednášky konaly v určité cykličnosti asi za 1-2 měsíce.
Nikam se spěchat nebude. Jde o vzájemnou pohodu.

Kde se o vás můžou čtenáři dozvědět více?
Budeme se snažit celkovou propagaci a vše o dění kolem Lesního muže více směřovat na sociální sítě například
Facebook. (Lesní muž.cz)
Tam se zájemci, nebo lépe řečeno fanoušci, budou moct
inspirovat v receptech, zajímavostech a zkušenostech jiných… Budou moci sdílet své pocity k danému tématu
(workshopu - přednášce).
Pevně věřím, že si to své publikum Lesní muž najde
a obohatí život na horách a v podhůří.
Děkuji za odpovědi
a přeji Lesnímu muži hodně fanoušků.
Zuzana Soběslavová

Jan Nepomucký
v Bartošovicích

Spolek Magdalena staví altán

Ve středu obce Bartošovice u požární nádrže vyrůstá nová
dřevěná
stavba. Výsledkem bude altán o rozměrech 4 krát
Další
socha
světce
6
metrů.
v Bartošovicích se nachází
Stavbu inicioval a provádí Spolek Magdalena s tím, že
ve středu obce u parkoviště
se
může zapojit kdokoliv z občanů i chalupářů. Což se také
Obecního úřadu.
děje,
na jedné brigádě bylo až na dvacet lidí. Každý si může
Je bez jakéhokoliv nápisu,
vyzkoušet,
co umí, získat zkušenosti nebo prostě pomáhat.
na čelní straně nese vročení
Cení
se
každá
ochotná ruka. Altán bude v majetku Obce
1751. Stejného stáří byl i kaBartošovice.
Bude
sloužit při kulturních akcích nebo k přámenný klenutý most, na ktetelskému
posezení
a bude volně přístupný. Po vyřízení
rém socha stála.
úředních
náležitostí
se stavba rozjela 9. května, to již byly
Most jako jediný v obci
v
terénu
zakotveny
nosné
sloupky.
přežil po několik staletí mnoV
současnosti
je
hotový
spodní rám s podlahou, kostra
ho povodní a jiných katastrof.
a
krovy.
Podle
počasí
a
jiných
vlivů by měl být dokončen
V rámci rekonstrukce
do
července.
A
to
se
jistě
podaří.
silnice začátkem devadesátých let 20. století byl zbytečně
Text a foto Petr Zámečník
odstraněn. Silnice a nový most vedou jinou trasou a ten původní měl po opravě sloužit pro pěší a pro výjezdy hasičů.
Ale úřední šiml zařehtal.
Socha byla rozebrána a v rámci stavebních prací odvezena k restaurování. Stavební firma byla zprivatizována a socha se nevracela.
Trvalo delší dobu, než se podařilo ji vypátrat, sochaři provádějící restaurování ani nevěděli, kam patří. Nyní stojí jen
kousek od původního místa. V nedávné době byl při vichřici
padajícím stromem poškozen podstavec, socha však přežila.

Jan Nepomucký
na Vrchní Orlici
Cestou z Vrchní Orlice na Hadinec kousek od hlavní
silnice stojí pod mohutnou lípou. Lípy byly původně dvě,
po každé straně jedna.
Lípa vlevo od sochy byla již vetchá a počátkem osmdesátých let spadla. Sochu jen mírně poškodila, jen podstavec je
trochu posunut ze své osy proti základu. Na čelní straně podstavce je znázorněn zářící jazyk (zpovědní tajemství), na levé
straně sv. Anna, patronka Orlických hor. Na pravé straně podstavce výtvarně provedená písmena IHS, církevní symbol.
Zadní strana nese údaje o opravách z různých dob.
A.T. 1823. Dále Aug. Finger 1880. R. 1916. Na plintusu sochy je historickým, již málo znatelným písmem podepsán
autor I. Herrmann, stejně jako
u jiné sochy přenesené v minulosti do Bartošovic (v minulém čísle Horského kurýra). Světec má kolem hlavy
aureolu s pěti hvězdičkami,
netradičně provedenými. Toto
je silně zkorodováno.
Chybí křížek, který držel
v náručí. Socha by zasloužila důkladnou opravu.
Text a foto:
Petr Zámečník

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍME:

ÚLOŽNA balíčků
přepravních firem:
DPD a BALÍKOVNA
q
q
q
q

Potřeby pro školáky, tvoření pro děti
Krmivo pro psy, kočky a venkovní ptactvo
Kancelářské potřeby
Výměna bombiček – Soda stream

PARČÍK NA NÁVSI V PĚČÍNĚ
Na veřejném prostranství před obchodem v Pěčíně vzniklo odpočinkové místo s parčíkem a altánem. Obec na tuto
akci zažádala o dotaci z programového rámce Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020.
Záměrem bylo vytvoření otevřených prostor pro aktivity
na nevyužívané travnaté ploše v centru obce. Místo je rozděleno zpevněnou cestičkou a osázeno dřevinami, jako jsou
lípy, břízy, ovocné stromky, živý plot z malin a rybízů. O realizaci zeleně se postaralo Zahradnictví Fléglovi Vamberk.
Centrum parčíku tvoří osmiboký altán s posezením a kruhová lavička. Jejich výrobu zajistili pěčínští mistři tesaři Jarda
Roleček a Roman Dytrt.
ZS

Sdružení SPLAV, z.s. pořádá
sobota 5.6. 9:00 -17:00
JAK NA QUESTING – budeme společně hledačky vytvářet - Blažena Hušková
Místo konání: celodenní tvůrčí setkání pro pedagogy v rámci místně zakotveného učení, začátek a sraz na Starém náměstí v Rychnově n.Kn. u hotelu Havel
neděle 20.6. 10 h. jarní a letní, 11 h. podzimní a zimní
Letní podorlické tradice, svátky a zvyky – Ochotnicko-čtenářská beseda ORLICE z Potštejna
Místo konání: zámek Doudleby n.O.- farmářské trhy
úterý 22.6. 14:00 -16:00
Jak na questing II. aneb hledačky, jak je vytvářet, jak se
jimi bavit a učit - Blažena Hušková
shrnující představení výsledků práce tréninkové skupiny,
workshop pro pedagogy online
Prosím sledujte naše www a Fcb stránky, kde naleznete
případné změny konání a aktualizaci všech akcí.
Registrace viz QR kód, email: map@
sdruzenisplav.cz, FB: MAP vzdělávání na Rychnovsku @MAPnaRychnovsku, WEB: www.sdruzenisplav.
cz, tel. 777 309 803, 777 227 492

Sdružení SPLAV, z.s.
se sídlem Skuhrov nad Bělou 84, 517 03
IČ: 26983389

kancelář: Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
www.sdruzenisplav.cz

Naši hrdinové, naše tradice

Jiří Šulc

Projekt: „Revitalizace sídelní zeleně
v centru obce Pěčín“ je spolufinancován
Evropskou unií, Evropským fondem pro
regionální rozvoj.

Jiří Šulc, rodák z Rychnova nad Kněžnou, je výraznou osobností Orlických hor a
Podorlicka. Na svých fotografiích více než padesát let dokumentuje krásy, ale i
proměny tohoto regionu. Do konce srpna 2021 můžete jeho fotografie vidět na
výstavě v Muzeu krajky Vamberk. "Já jsem moc blbejch fotek neudělal," říká fotograf
Jiří Šulc z Vamberka. A má pravdu. Fotografování zasvětil celý život a jen těžko byste
hledali někoho, kdo pro propagaci Orlických hor udělal za poslední půlstoletí více než
právě Jiří Šulc. Fotograf tělem i duší má ve svém archivu na 45 tisíc snímků, a i ve
svých 83 letech mluví o svých fotkách s obdivuhodnou jiskrou v oku. V rámci projektu
Naši hrdinové, naše tradice natáčel Honza Dušek.
Medailonek viz QR kód ⬇

Medailonek je financován z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov
n. Kn. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008600.

Okénko do historie
rokytnické kopané
V ročníku 1968/1969 navázala Rokytnice na nevydařenou předchozí sezónu, i když první zápasy v přípravě tomu
nenasvědčovaly. Po podzimu skončili naši fotbalisté na
předposledním místě pouze o skóre. Obrat, který osvětluje
V. Cit v kronice klubu, nastal na jaře. „… situace se zlepšila
výrazně tím, že mužstvo definitivně posílil Miroslav Rücker
z Lokomotivy Plzeň a z pardubické Dukly se po dvouletém
působení vrátil Pepík Novák.“ V obrázkové příloze také jeden příběh, který tehdy mužstvo citlivě zasáhlo na začátku
sezóny, i když dnes se nad takovým počinem může člověk
jen pousmát.
P. Koukol

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE

Škůdci na houbách – 1. díl
larvy

Krajina kolem nás

q„Pohoda“ na Záhorách. Foto: ZS

q Pohled z ptačí perspektivy, foto: David Jedlička

q Tajemný úplněk. Foto: O. Pleslová
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q Potok Hvězdná pramení v blízkosti pevnosti Hanička
a vlévá se do říčky Rokytenka. Údolí Hvězdné a Rokytenky je označováno jako přírodní park. Z přírodovědného hlediska jsou zde nejcennější nivní společenstva, zbytky jedlobučin a lesní prameniště. Foto: ZS
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