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Vraťme život lokomotivě

q Foto: Letohradský železniční klub
V muzeu železnice na rokytnickém nádraží je hlavním
exponátem parní lokomotiva 328.011 vyrobená v roce
1956. Dobrovolníci a nadšenci z Letohradského železničního klubu, kteří se o muzeum starají, by chtěli lokomotivě
vrátit život.
V roce 2020 zahájili opravu lokomotivy vlastními silami s pomocí skromných vlastních zdrojů a též prvních získaných financí. Návrat do provozního stavu po dvacetile-

tém odstavení není jen otázkou dobrovolnické práce, ale též
práce profesionálních odborných firem, která bude zřejmě
vyžadovat finanční náklady v řádu několika milionů korun.
Stěžejní prací bude zejména oprava parního kotle - srdce
lokomotivy. Pomozte nám, prosím, zapálit oheň v jejím topeništi a vrátit ji na trať! Pro shromažďování dobrovolných
příspěvků vznikla VEŘEJNÁ SBÍRKA NA ZPROVOZNĚNÍ PARNÍ LOKOMOTIVY 328.011.
pokračování na straně 4

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.

Informace z jednání rady města dne 8.3.2021
zkrácený výpis
l Změna pracovního úvazku a vyhlášení výběrového
řízení na pracovní úvazek 0,5 na pozici - pracovník/pracovnice v sociálních službách Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách
Starosta předložil žádost o změnu pracovního úvazku paní
Vladimíry Podolské na 1,0 a vyhlášení výběrového řízení
na pracovní úvazek 0,5 na pozici - pracovník/pracovnice
v sociálních službách Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
změnu pracovního úvazku na 1,0 paní Vladimíry Podolské
dle předložené žádosti.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na pracovní úvazek
0,5 na pozici - pracovník/pracovnice v sociálních službách Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách
- organizační složky Města Rokytnice v Orlických horách
od 1.5.2021 dle předloženého návrhu.

visegradského fondu Visegrad grants – přeshraniční spolupráce do 1.2.2021.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
uzavřít smlouvu s Institutem spolupráce, z.ú., se sídlem
Havlíčkova 1289, 543 01 Vrchlabí, o zpracování žádosti
o poskytnutí dotace Mezinárodního visegradského fondu
Visegrad grants – přeshraniční spolupráce do 1. 2. 2021 dle
předloženého návrhu.
l Žádost o dotaci – OD5K10, z.s.
Starosta předložil žádost spolku OD5K10, z.s. o poskytnutí
dotace ve výši 9 000 Kč z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poskytnutí dotace ve výši 9 000,- Kč spolku OD5K10,
z.s., se sídlem Tylova 373, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
na tábor pro děti v rámci pověření SPOD ve spolupráci
s OSPOD Rychnov nad Kněžnou v termínu 12. - 18.7.2021
na horské chatě Slunečná ve Zdobnici.
Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá předložit výši dotace do rozpočtu města na rok 2021.
l Žádost o dotaci – Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Starosta předložil žádost společnosti Domácí hospic Setkání, o.p.s. o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu
Města Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč Domácímu hospicu Setkání,
o.p.s., se sídlem Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na zajištění zdravotních služeb domácí hospicové péče.
Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá předložit výši dotace do rozpočtu města na rok 2021.
l Žádost o dotaci - Albertinum, odborný léčebný ústav,
Žamberk
Starosta předložil žádost odborného léčebného ústavu Albertinum o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu
Města Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč odbornému léčebnému
ústavu Albertinum, se sídlem Za Kopečkem 353, 564 01
Žamberk na zajištění sociální služby v rámci projektu Individuální plánování osobních cílů klientů sociální služby.
Rada města Rokytnice
v Orlických horách ukládá
předložit výši dotace do rozpočtu města na rok 2021.

l Smlouva o zpracování žádosti o poskytnutí dotace
Mezinárodního visegradského fondu
Starosta předložil smlouvu s Institutem spolupráce, z.ú.
o zpracování žádosti o poskytnutí dotace Mezinárodního

q Na Velký pátek se vrátil na své hnízdo rokytnický čáp.
Foto: R. Toman

Ze Zastupitelstva města
Informace z jednání zastupitelstva města ze dne
22.3.2021 - zkrácený výpis

l Návrh rozpočtu města na rok 2021
Vedoucí finančního odboru Městského úřadu Rokytnice
v Orlických horách Stanislava Rozínková a starosta seznámili zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2021. Rada města na svém zasedání dne 15.2.2021 doporučila zastupitelstvu města předložený návrh rozpočtu města schválit.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách
schvaluje rozpočet města na rok 2021 jako schodkový, v paragrafovém znění, v rozsahu předloženého návrhu v souhrnné výši příjmů 40.772.080,00 Kč a výdajů
53.760.568,70 Kč. Schodek je krytý financováním ve výši
12.988.488,70 Kč. Rozpočet včetně závazných ukazatelů
je přílohou zápisu. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách
od 4.3.2021 do 22.3.2021.
l Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Starosta předložil obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu.
l Program pro poskytování dotací na podporu sportu
pro rok 2021
Zastupitelstvu města byl k projednání předložen návrh programu pro poskytování dotace na podporu sportu pro rok
2021.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách
schvaluje program pro poskytování dotací na podporu
sportu pro rok 2021.
l Program pro poskytování neinvestičních dotací
na podporu kultury a neziskových aktivit pro rok 2021
Zastupitelstvu města byl k projednání předložen návrh programu pro poskytování neinvestičních dotací na podporu
kultury a neziskových aktivit pro rok 2021.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách
schvaluje program pro poskytování dotací na podporu kultury a neziskových aktivit pro rok 2021.

FYZIOTERAPIE CIMFL s.r.o.
s pobočkou v Rokytnici v O.h.
nabízí cenově zvýhodněný balíček
10 masáží nebo cvičení se slevou 25%.

Jirko, ahoj…

Hodně lidí z Rokytnice
ho znalo, někdo víc, někdo
méně. Pro někoho byl jen
pojišťovák, pro dalšího divadelník, pro nás, kteří jsme
jej dobře znali a sdíleli s ním
léta kancelář, to byl energií
nabitý gejzír dobré nálady,
krásných hlášek a životního
moudra. Mnozí tuší, že je
řeč o Jirkovi Holém.
Jirka do Rokytnice jezdíval pravidelně každou středu a pomáhal lidem v různých životních situacích
pojištěním, poradenstvím
a mnozí si k němu chodili
jen tak na pokec. Protože on měl dar nebýt nikdy
špatně naladěn a dobrou
náladu přenášel i na druhé.
Takových lidí moc není.
Před několika lety práci
v pojišťovně ukončil a odešel do důchodu s tím, že se
bude věnovat své chaloupce a své veliké lásce – divadlu. Byl totiž členem,
hercem a režisérem Diva-

delního spolku F. A. Šubert
v Dobrušce a Divadla Kodym v Opočně. Byl i příležitostným hercem v televizních pořadech (mohli jsme
ho vidět např. v Četnických
humoreskách). V divadelním světě měl spoustu
známých a velice tento svět
miloval. On vlastně, i když
jen hovořil, tak pořád hrál.
Aby se lidi kolem smáli
a bavili.
I v Rokytnici jsme před
časem mohli vidět divadelní hry v jeho režii, a to např.
Přes přísný zákaz dotýká se
sněhu, S tvojí dcerou ne,
Limonádový Joe, Idiotka.
Jirka
nás
8.3.2021
ve svých 76 letech navždy
opustil. Přeji mu tedy za nás
všechny současné i minulé
zaměstnance na rokytnickém „Infu“ šťastné a bezstarostné divadelní nebe,
kde již dnes určitě sedí
v nebeském hledišti se svou
milovanou manželkou.
Dodnes, když někdo
vstoupí do dveří mé kanceláře, tak trochu čekám jeho
tradiční „nazdar!“ a nějakou pikantní hlášku. Nikdy
nezapomenu, protože jak
říká klasik: „Jak bych mohl
zapomenout“. A v tom je
nesmrtelnost vyvolených.
I Tvoje, Jirko. Neříkám
tedy „Sbohem“, ale „Ahoj,
tak zase někdy příště…“.
Vlaďka Jiroutová

CENÍK PRO ROK 2021
platný od 1.1.2021 do 31.12.2021

vodné za 1 m3...............................................23,64 Kč + 10% DPH
Rokytnice,Pěčín, Nebeská Rybná

(26 Kč vč. DPH po zaokrouhlení)

stočné Rokytnice za 1 m3...........................41,82 Kč + 10% DPH

(46 Kč vč. DPH po zaokrouhlení)

stočné Pěčín za 1 m3...................................40,91 Kč + 10% DPH

(45 Kč vč. DPH po zaokrouhlení)

srážková voda za 1 m .................................41,82 Kč + 10% DPH
3

Více informací na telefonu
733 323 807.

(jen pro podnikatelské subjekty)

(46 Kč vč. DPH po zaokrouhlení)

Rokytnická voda, s.r.o., čp. 357, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČO: 25978641, DIČ: CZ25978641, tel. 494 595 604
e-mail:rokytnickavoda@tiscali.cz

VRAŤME ŽIVOT LOKOMOTIVĚ
HISTORIE LOKOMOTIVY 328.011

dokončení ze str. 1
Parní lokomotivy vyráběné pro průmysl stály dříve
ve stínu svých slavnějších kolegyň z veřejných drah. Jejich
tratě byly často za zdmi továren, hutí a dolů, v nevábných
prostorech, kam oči běžného člověka nepronikly. Pro své
určení měly jasně dané vlastnosti: jednoduchost, výkon
a snadnou údržbu v náročném provozu. Některé z nich se
tak dočkaly v provozním stavu počátku 80. let. A tehdy se
začal psát nový příběh lokomotivy typu CP600 vyrobené
roku 1956 v továrně ČKD pod číslem 3704. Nečekalo ji
sešrotování, jako mnohé další ale byla prodána do zemědělského družstva v Orlických horách, které shánělo vytápěcí
kotel pro své budovy. Tam na kusu kolejí jakoby zabloudila
z pohádky o mašinkách, trpělivě přečkala další roky...

díky uplynutí lhůty provozuschopnosti kotle. Právě nutnost
opravy kotle, její finanční náročnost a průmyslový původ
tehdy odsunul tuto lokomotivu do pozadí. Její zachránci
se ale nevzdali. Letohradský železniční klub z.s. společně
s Městem Rokytnice v Orlických horách založili Muzeum
lokálky v místní historické výtopně a od r. 2008 zde lokomotivě vytvořili nový stálý domov. Po dlouhých jednáních
se podařilo lokomotivu odkoupit do společného vlastnictví
LŽK z.s. a Města Rokytnice.
K lokomotivě se již vytváří i vlastní nostalgická souprava
z historických vozů.
Tak se dostáváme do současnosti, kdy zbývá poslední
krok - lokomotivě po dvaceti letech odstavení vrátit život
a oheň do topeniště. Srdcem parní lokomotivy je kotel,
který bude vyžadovat finančně náročnou odbornou opravu
od specializované firmy. Finanční prostředky se neshánějí
lehce, ale chceme vytrvat a proto hledáme všechny cesty.
Každý příspěvek nás posune blíž k cíli!
328.011 je jediná lokomotiva ze stokusové série typu
CP600, která byla jako muzejní provozuschopná. V dnešních podmínkách se stále více projevují výhodné vlastnosti
dané konstrukcí: jednoduchost, výkon a snadná údržba. Tak
jí společně dejme šanci!
Chceme zopakovat historii, na výlet poveze naše lokomotiva ráda právě Vás.
Všem laskavým dárcům předem děkujeme!
Letohradský železniční klub z.s.

Číslo transparentního účtu: 2001929152/2010
Opravu financuje a veřejnou sbírku pořádá
Letohradský železniční klub z.s., IČ: 69156549
To už se o ní vědělo a skupina fandů z depa ČSD Letohrad se rozhodla lokomotivu zachránit a vrátit ji na koleje.
To se podařilo na sklonku roku 1992. Následovaly roky
oprav, až konečně 2. červevence 1996 se opět po letech lokomotiva rozjela vlastní silou. Následně rozdávala radost
při jízdách nostalgických vlaků až do 2. prosince 2000,
kdy odjela svoji poslední jízdu a následně byla odstavena

Konání této veřejné sbírky na dobu neurčitou na území celé České republiky osvědčil Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní - veřejné sbírky
19.02.2021 pod č. j.: KrÚ 16099/20
Zájemci o vystavení darovací smlouvy kontaktujte nás
prosím na e-mail: lzkclub@centrum.cz

SÁZÍME BUDOUCNOST
Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy?
Poradíme vám, jak začít
a na co si dát při výsadbě
pozor.
Ještě před výsadbou byste
si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se
o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude
strom v dospělosti i jaký
bude mít vliv na své okolí.
Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou
suchomilné, či světlomilné.
To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní
a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku
pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté
druhy, konkrétně třeba tis.
Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také
alergici. Pyly lísky, břízy,
olše, či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady

moc neužili. Zamyslet byste
se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí
z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze
Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky
velmi dobře šíří a vytlačuje
původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy
nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby
musíte dbát také na to, aby
byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský
zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy
dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 metry jako
přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3
metry a pro ostatní stromy
1,5 metru.“ Z toho vyplývá,
že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena.
Případně si musíte zajistit
souhlas vlastníků okolních
pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace
o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně
odkazů na finanční zdroje,
najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete
stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak
o ně po výsadbě pečovat.
Na webu najdete také informace o možnostech finanční
podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů
na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj

výsadbu může každý, kdo
od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování
se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi
nové stromy vysazené v naší
krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad
společného úsilí všech, kdo
sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné
souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace
nově vysazených stromů je
proto velmi důležitá.
Iniciativa
Sázíme budoucnost

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍME:
ÚLOŽNA balíčků
přepravních firem:
DPD a BALÍKOVNA
q
q
q
q
q

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

PRODEJ POZEMKU
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 530,00Kč s DPH za 1 m2.
Pozemek jsou zasíťovaný – voda , kanalizace, el. energie NN, veř. osvětlení.
Nabídky zasílejte na adresu: Obec Pěčín, Pěčín čp.
207, 517 57

MŠ Rokytnice
ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
v Rokytnici
v Orlických horách
proběhne bez přítomnosti dětí v týdnu
od 10.5.2021 do 14.5.2021
TO VÍ KAŽDÝ KLUK I HOLKA
– NEJLEPŠÍ JE NAŠE ŠKOLKA!
Zákonný zástupce, který chce zapsat své dítě do MŠ v Rokytnici v O.h., má možnost vytisknout si materiály umístěné
na stránkách naší školy (zápis) nebo si je vyzvednout u dveří školní budovy (zvonek, telefon). Vyplněné, ofocený rodný list dítěte a s potvrzením od pediatra o očkování následně
do 28.5.2021 dodat do ředitelny MŠ.

ŽILI TU PŘED NÁMI...

MORITZ REICH (1931 – 1957) – básník a prozaik
V měsíci dubnu to bude 190 let, co se v židovské rodině
v Rokytnici narodil Moritz Reich. Po rychnovském gymnáziu studoval v Praze na filozofické fakultě. Pocházel z chudých poměrů a na svá studia si přivydělával jako učitel. V té
době začal díky pomoci přítele Hellera psát povídky, články
a básně. Studií zanechal nejen z finančních, ale i ze zdravotních důvodů a rozhodl se živit psaním poezie. Odcestoval
do Vídně, kde nějakou dobu žil a tvořil. V té době vzniklo
několik básní i próz. Některé byly zveřejněny, ale kompletního vydání svého díla se nedočkal. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu podpořenému špatnou životosprávou a chudobou
se Moritz vrátil do rodné Rokytnice. Krátce po návratu domů
na cestě mezi Hadincem a Neratovem spáchal sebevraždu.
Bylo mu pouhých 26 let. V následujícím roce vydal jeho
sbírku příběhů „An der Grenze“ spisovatel a básník Alfred
Meißner. V jeho tvorbě se odrážel těžký život lidí na horách.
Vybráno z knihy Významné osobnosti okresu Rychnov n.Kn.
ZS

Těšíme se. Vaše školička
Případné dotazy na tel.č.
494 595 106, 739 455 252,
731 578 005,
reditel.ms@rokytnice.cz
Bc. Vlasta Gallová,
ředitelka školy

q Náhrobek Moritze Reicha (v pravé části fotografie) na židovském hřbitově v Rokytnici		
Foto: ZS

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

q Ilustrační fotografie:
... ač už vstupují do života dospělých, tak prošli naší školičkou...

Svatý Jan Nepomucký, jeden
z hlavních patronů českého národa
Narodil se zřejmě kolem Janova těla byl 31. května
1340 jako syn Wolfina z Po- 1721 prohlášen za blahoslamuka. Poprvé se připomíná veného a 19. března 1729
roku 1372, kdy působil jako svatořečen. Již předtím bez
klerik pražské diecéze a ve- souhlasu Říma byl v Čeřejný císařský notář. O tři chách uctíván a stavěly se
roky později ho pražský mu sochy.
arcibiskup Jan Očko z VlaSv. Jan Nepomucký je
šimi nazývá svým osob- zobrazován v kněžském
ním notářem. Po vysvěcení úboru, někdy má navrchu
na kněze se nejprve stal ol- kožíšek. Na hlavě biret
tářníkem u sv. Víta a pak fa- (čtyřhranná pokrývka hlarářem u sv. Havla na Starém vy), někdy má prst před
městě pražském.
ústy jako znak zachování
Roku 1380 se tituluje jako zpovědního tajemství. Čassekretář a notář pražského to bývá jazyk vyobrazen
arcibiskupa Jana z Jenštej- na podstavci sochy.
na. Když našetřil peníze, vyDalšími atributy jsou krudal se na studia do Padovy. cifix a palmová ratolest. KoTam promoval na doktora lem hlavy má pět hvězd.
práv. Poté se vrátil do Prahy,
Je patronem kněží, venkde obdržel hodnost kanov- kovského
lidu,
mostů
níka u sv. Jiljí a současně se a ochráncem před povodnězapsal na Karlově univerzi- mi. Nejčastěji bývají sochy
tě. Roku 1389 se stal gene- umístěny na mostech nebo
rálním vikářem arcibiskupa v jejich blízkosti. Janu NeJana z Jenštejna a dostal pomuckému je zasvěcen
kanovnictví na Vyšehradě. kostel z let 1708 - 1712
Později se stal kanovníkem na Vrchní Orlici u Bartošokapituly u sv. Víta.
vic v Orlických horách.
Roku 1393 vznikl spor
mezi králem Václavem IV. Prameny:
a pražským arcibiskupem, Církevní rok a lidové obyčeje,
který měl politické pozadí. 1991, Vlastimil Vondruška
Král nechal pronásledovat Ikonografie a atributy svapřední rádce a pomocníky tých, 1991, Věra Remešová
arcibiskupovy a plenit jeho Jan Nepomucký, česká lestatky. Jan z Pomuka byl za- genda, 1993, Vít Vlnas
jat, mučen a svržen z KamenPetr Zámečník
ného (Karlova) mostu do Vltavy, kde
utonul. Jiná verze
jeho umučení je ta,
že jako zpovědník
manželky Václava
IV. odmítl králi prozradit, co se dověděl
při její zpovědi.
Jednání o kanonizaci
začalo
roku 1675 a táhlo se dlouhé roky.
q Svatý Jan Nepomucký na MariPo různých šetřeánském sloupu v Rokytnici na náních a exhumaci
městí

HOUBY V PŘESMYČKÁCH
Na řece Ohři byla letos vybudována nová přehrada. Nevěř
příliš kamarádům z vaší třídy. Žvanění těchto bab každého
otravuje. Manko, trčíš tady jako kůl v plotě! Petr obdržel
od tety krásné dary ze Cvikova. Jestli mi to zdraví dovolí,
Havajské ostrovy navštívím. Už nás naostro čeká premiéra
v našem divadle. Houslový mistr měl každý den koncert.
Pavel, nynější sestřin druh, lívance vůbec nejí. U potoku
Suchá čekala na něho první láska. Podle tebe dlažbu v naší
ulici nepotřebujeme? Každý právník o zákon by se měl opírat! Taky Jan každému vynadá za pozdní příchod. Dříve
byli na vesnici psi v každé chalupě. Bohouš kormidluje jako
o závod. Na kraji lesa tancovaly divoženky.
V každé větě je v textu obsažen název jedné houby.
Jedna z hub je jedovatá. Která?
Jedna z hub je nejedlá, Která?
Stanislav Lank, řešení na str. 11

POVĚST O KOČIČKÁCH
Podle jedné polské pověsti před mnoha a mnoha lety
jednoho jara plakala kočičí
máma na břehu řeky, v níž se
topila její koťátka. Vrby jívy,
které tam rostly, jí chtěly pomoci, a tak spustily své větve
do vody, aby se malá koťátka, která spadla do vody při
chytání motýlů, měla čeho
chytit. Koťátka se pevně
chytila větví a jívy je dostaly
bezpečně zpět na břeh. Od té
doby v jejich větvích každé
jaro rozkvétají kočičky, jako
připomínky tlapek malých
koťátek, které se jich kdysi
držely.

Lidé od pradávna věřili, že „kočičky“ posvěcené
na Květnou neděli mají magickou moc. Bývaly lékem
proti bolestem v krku a zimnici. Přidávaly se také kravám do krmení, aby dobře
dojily. Hospodář kladl větvičky jívy za krov a zapíchával je na kraj pole. Věřil, že
stavení bude ochráněno před
bleskem a že úrodu nepomlátí kroupy. Na Velký pátek pomáhal vrbový proutek
otevřít zemi i skálu a ukázat
skryté poklady. Dívky se
chodívaly tento den česat
pod velkou vrbu, aby měly
dlouhé a zdravé vlasy.
zdroj: Internet

ZEPTALI JSME SE…

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

Osličky Amálky, která se v Rokytnici narodila před rokem.
„Jaký je názor vás zvířat na situaci s pandemií koronaviru?“
„Budu stručná. Ať lidi počkají, až vykvetou pampelišky
(pozn. red. - smetánky lékařské). Pak se vše začne obracet
k lepšímu. Jo a nemáš v kapse něco dobrýho?“
„Děkuji za jasnou a stručnou odpověď. A v kapse nic
nemám, protože cizí zvířátka se přeci nesmí krmit.“
vj

PES
Když se řekne pes, většinou si představíme čtyřnohého miláčka, který nás
vždy s radostí přivítá a dožaduje se svých granulí
nebo jiných dobrot. Čeština ale používá slovo PES
i v dalších souvislostech,
většinou neveselých. Tato
smutná doba nám je připomněla.
Zcela nově se PES stal
zkratkou protiepidemiologického systému. Tomuto
psovi sice nemusíme kupovat granule, ale narozdíl
od domácího mazlíčka, nám
radost rozhodně nedělá. Až
příliš mmnoho lidí zažilo,
jaké to je cítit se doopravdy
pod psa, ať už to bylo kvůli boji s nemocí, odchodu
blízkého člověka nebo tra-

gické události, kdy během
okamžiku rodiče ztratí syna,
rodina tátu a hasiči jednoho
ze svých řad.
Pokračuji v psaní těchto
řádků a jsem rád, že počasí
za oknem, do kterého by ani
psa nevyhnal, se mě nijak
netýká. Je zajímavé, proč
náš jazyk zapojil toto zvíře do většinou negativních
souvislostí.
Jedna vyjímka ale přece
je. Psí život, ten v současnosti, většinou bývá spokojený a plný radosti. A takový zase brzy bude i ten
náš. Projdeme tím tunelem,
do kterého nás zahnala pandemie, a na konci bude zase
světlo. Už to není daleko.
JKO

ZPRAVODAJ HORSKÝ KURÝR
JE OBRAZEM ŽIVOTA
V ROKYTNICI A OKOLÍ.

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

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

OČNÍ OPTIK
JIŘÍ MENCÁK

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

Okénko do historie
rokytnické kopané
Po zdařilém jaru a skvělých výsledcích v přípravě
Sokol Rokytnice v nadcházející sezóně 1966-1967
bojovala s favorizovanou Duklou Kostelec o první
místo téměř až do konce. Přezimovala na druhém
místě s dvoubodovou ztrátou (tehdy se za vítězství
udělovaly „jen“ dva body). Až na jaře favorit z Kostelce bodově utekl. Nicméně 2. místo si Rokytnice
pohlídala a mohla slavit velký úspěch ve druhém
ročníku jejího účinkování v okresním přeboru II.
třídy.
P. Koukol

Centrum slezského norika

HOUBY V PŘESMYČKÁCH - řešení
hřib, liška, babka, kotrč, ryzec, líha, stroček, stmělka,
hlíva, ucháč, bedla, kozák, kyjanka, psivka, ouško, satan.
Jedovatý je satan. Nejedlý je psivka. Páchne po shnilém
ovoci.

Občanské
sdružení
se
sídlem v Pěčíně, které vznikem v roce
2005
podporuje
chov
a společenské
zařazení hospodářských
koní. Sdružuje převážně
chovatele a majitele slezského norika.
Co je to hospodářský
kůň? Kůň jako průvodce dějinami lidstva plnil převážně
úlohu rychlé přepravy a nástroje válečné převahy (v novodobé historii je tato úloha
transformována do sportovních jezdeckých odvětví
a rančerství) a úlohu nákladní přepravy ať už soumarské
na těle koně nebo vlečené
na vozech a saních. Pro tuto
přepravu byli vyšlechtěni
koně mohutnější, svalnatí,
jejichž novodobé užití stále
trvá v přepravě dřevní hmoty v symbióze s krajinou,
v turistické přepravě, v sociálních službách osobám
se specifickými potřebami
a jako mobilní potravinová
konzerva.
Co je to potravinová
konzerva? Pokud vás toto
sdělení pohoršilo, buďte si
jisti, že chovat koně pro potravinové účely není v ČR
prioritou, ale je to jeden
z aktuálních civilizačních
důsledků, který prověřila
hlavně druhá světová válka a nemoci výkrmových
zvířat. Kůň je jedno z mála
zvířat, které je schopné putovat krajinou, doprovázet
spořádaně člověka, vyžít
z toho, co momentálně krajina poskytuje za produkty. Je schopný poskytovat
svalový výkon, účinnou
rychlost, teplo a odvahu
(o produktech jako mléko

klisen a hnůj koní nemluvě). Lidské společenství vycházející z bodu A do bodu
B překoná stovky kilometrů s minimálními výdaji,
je schopné převézt pomocí
koně materiál a v případě
potřeby zajistit hodnotnou
výživu masem poraženého
koně (má vysokou nutriční
hodnotu). Hospodářský výkon mohou podávat i březí
klisny bezpečně do dvou
třetin březosti a narozená
hříbata mohou po několika
hodinách od porodu provázet matky. Kůň není fixován
na stavby.
Pro tyto a další přednosti
je nutné koně jako živočišný
druh respektovat. Mezinárodně uznávané svátky a významné dny obsahují i Den
koně vedle MDŽ a Nového
roku. Den koně je pohyblivý a slaví se poslední květnovou neděli v roce. Stát
respektuje plemena zvířat,
která svými vlastnostmi dokáží přečkat i nákazy nemocí
decimující chovy a mezi tato
plemena patří slezský norik.
Stát podporuje udržení jejich
živého depozitu.
Co jednoduše definuje
slezského norika? Asi takto:
selský kůň, v týdnu krokem
do rachoty a v neděli jel
sedlák frajer trapem do kostela. Centrum slezského norika uskutečňuje přednášky,
workshopy,
soustředění,
výcvik a natáčení dokumentů. Připravuje se na letošní
oslavu Dne koně.
jis

POSTŘEHY Z ORLICKÝCH HOR

q Zachovalý protitankový příkop v Žamberských lesích nedaleko Bartošovic na Jiráskově stezce
Foto: Marek S.

q Sýkorka modřinka

Foto: Ema Jánská

Město
Rokytnice
v Orlických horách
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q Říčka Rokytenka pramenící nad Horní Rokytnicí

Foto: LG

q Pohled přes Bartošovice na polskou stranu Orlických hor –
uprostřed vrch Czerniec s novou rozhlednou (840 m n.m.)
Foto: Marek S.
placeno převodem
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