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MASOPUST ZNOVU V ROKYTNICI

Vážení �tená�i,
 držíte v rukou Horského 
kurýra, který byl zkušebn� 
vytišt�n na jiný papír, než 
jsme byli zvyklí. Je b�lejší a 
hladší, tudíž i obrazové mate-
riály a fotogra� e by tím m�ly 
získat v�rn�jší podobu.
 Budeme rádi, když nám 
sd�líte názory a hodnocení 
nového vzhledu kurýra. Na-
pište nám, jak se vám líbí. 
Redakce Horského kurýra

NOVÁ
PODOBA

HORSKÉHO
KURÝRA

� Masopustní maškary na rokytnickém nám�stí.

 ”Poj�te a oživte s námi dobrého ducha staro-
�eských masopust�, tentokráte po dlouhých 70 
letech v Rokytnici v Orlických horách!”
 ...tak hlásal náš plakát a m�l pravdu. Poslední 
masopust se prý v Rokytnici slavil ve vále�ných 
letech (roku 1942 nebo 1943). Nevymysleli jsme 
nic nového, jen jsme znovu navázali na to, co 

pat�ilo k životu našich p�edk� stejn� jako oslavy 
Vánoc, Velikonoc a dalších významných dní.
 Nápad oživit v Rokytnici masopust se p�e-
kvapiv� setkal s velikým zájmem rokytnických. 
A tak se 13. února 2010 do�kal znovuzrození 
opravdu ve velkém stylu. Nápaditý a veselý pr�-
vod masek, spoustu lidí v ulicích i na nám�stí, 

auta s lyža�i ochotnými podarovat maškary ko-
ledi�kou. Chvála ze strany p�ihlížejících nás 
opravdu t�šila a povzbudila, opadly i první roz-
paky.
 Prvního obnoveného masopustního �ád�ní se 
zú�astnilo na 26 maškar, mezi nimiž se objevily 
i ty tradi�ní masopustní - medv�d, žid, kobyla, 
slam�ný, smrt, nev�sta a ženich, kominík, �ezník 
a spousta dalších. Všem pro radost hráli a zpíva-
li �ty�i neúnavní muzikanti, samoz�ejm� skrytí 

v maskách. Na rokytnickém nám�stí požehnal 
pr�vodu pan starosta Petr Hudousek a p�edal 
maškarám i glejt s pe�etí m�sta oprav�ující ke 
vstupu do ulic Rokytnice.
 Každá mince má dv� strany, a tak by nebylo 
masopustního veselí, kdyby maškary nikdo ne-
pohostil a nedop�ál jim h�ejivého moku. Musím 
�íci, že nás opravdu p�ekvapil zájem a neskute�-
ná pohostinnost místních. 

pokra�ování na str. 7



ZPRÁVY Z ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
 Níže p�inášíme �tená��m komentovaný výb�r z usnesení Rady 
m�sta a Zastupitelstva m�sta Rokytnice v Orlických horách. Za-
sedání Rady m�sta se konala ve dnech 25. ledna, 8. února a 18. 
února 2010, zastupitelstvo zasedalo mimo�ádn� 25. ledna 2010. 
Všechna usnesení v úplném zn�ní si lze p�e�íst na webových 
stránkách m�sta www.rokytnice.cz nebo jsou k dispozici na M�st-
ském ú�adu.

Z RADY M�STA:

� Starosta m�sta spolu s tajemníkem informovali radní o pr�b�-
hu jednání s vedením Stavebního bytového družstva Pr�kopník v 
Rychnov� nad Kn�žnou, které nabídlo m�stu darování n�kterých 
pozemk� na Sídlišti 1. máje. Rada m�sta vyslovila p�edb�žný 
souhlas s p�ijetím t�chto pozemk� za p�edpokladu, že na nich bu-
dou ješt� p�edtím provedeny n�které vzájemn� dohodnuté opravy 
chodník� a inženýrských sítí.
� Rada m�sta se opakovan� zabývala informacemi tajemníka 
týkajícími se sumarizace vým�r a vytáp�ní v objektu Klub. K jed-
nání byl p�izván i nájemce objektu a p�edseda � nan�ního výboru 
Zastupitelstva m�sta. Lze již nyní konstatovat, že lo�ská instala-
ce termoventil� v Klubu p�ináší z�etelné úspory spot�ebovaného 
tepla.
� Sdružení Splav informovalo na základ� uzav�ené smlouvy o 
spolupráci Radu m�sta o plánu svých aktivit na rok 2010 a ta jej 
vzala na v�domí.
� Ve v�ci p�ipravovaného projektu „Expozice muzea a galerie 
Orlických hor“, která by m�la být umíst�na v objektu bývalé sýp-
ky za budovou m�stského ú�adu, schválila Rada m�sta smlouvu o 
partnerství na tomto projektu s Muzeem a galerií Orlických hor v 
Rychnov� nad Kn�žnou a se Správou CHKO Orlické hory.
� V návaznosti na p�ipravovaný 3. reprezenta�ní ples m�sta Ro-
kytnice v Orlických horách byly Radou m�sta schváleny smlouvy 
o propaga�ní �innosti s partnery plesu p. Zde�kem Doležalem, 
RNDr. Tomášem Kytlíkem a p. Ji�ím Kollárem.
� Rada m�sta schválila uzav�ení smlouvy o nájmu nebytových 
prostor s 	eskými drahami, a.s., kdy za ú�elem rozší�ení muzejní 
expozice si m�sto pronajímá prostory bývalé výpravny, která po 
ukon�ení prodeje jízdenek ve stanici Rokytnice v Orlických ho-
rách z�stala bez využití.
� Radní m�sta vyhlásili výb�rové �ízení na � rmu, která bude 
zpracovávat nový územní plán m�sta a také seznam sedmi � rem, 
jež budou osloveny za ú�elem p�edložení nabídky. Rada zárove� 
jmenovala p�ti�lennou hodnotící komisi, jež bude p�edložené na-
bídky posuzovat.
� Radní byli seznámeni s možností vytisknout zkušebn� b�ez-
nové vydání m�sí�níku Horský kurýr na jiný typ papíru a tento 
návrh schválili.
� Návrh rozpo�tu na rok 2010 a s ním související rozpo�tový 
výhled do roku 2014 byly p�edm�tem již dvou jednání Rady m�s-
ta, která se konala také za ú�asti p�edsedy Finan�ního výboru Za-
stupitelstva m�sta a vedoucí � nan�ního odboru M�stského ú�adu. 
Návrh rozpo�tu je koncipován jako vyrovnaný a bude p�edm�tem 
schvalování Zastupitelstvem m�sta dne 1.b�ezna 2010, tedy již po 
uzáv�rce tohoto �ísla. Bližší informace o struktu�e schváleného 
rozpo�tu p�ineseme v dubnovém vydání Horského kurýra.
� Rada m�sta byla seznámena s výsledkem kontroly Finan�ní-
ho ú�adu Rychnov nad Kn�žnou, který provedl kontrolu �erpání 
dotace na realizaci projektu „Um�lé zasn�žování Farského kop-
ce“, který byl v r. 2006 spolu� nancován z prost�edk� programu 

Leader 	R a projektu „ROKYTNICE-vstupní brána Orlických 
hor“ (výstavba autobusového nádraží + chodník� k nám�stí 
TGM), který byl v r. 2006 spolu� nancován z NP Phare 2003. Pro-
vedenou kontrolou nebyla zjišt�na žádná porušení pravidel pro 
�erpání obou dotací.
� Rada m�sta vypsala výb�rové �ízení na vypsala v souladu s 
pravidly programu Leader  výb�rové �ízení na akci „Revitalizace 
parku a výstavba p�ístupového chodníku v Dolním Sídlišti“. V 
par�íku mají být mimo jiné umíst�ny i herní prvky pro d�ti. Ve 
výb�rovém �ízení zvít�zí � rma, která p�edloží nejnižší nabídko-
vou cenu. Celkové p�edpokládané náklady akce, jež je spolu� -
nancována EU, jsou 860 000 K� v�etn� DPH.
� Starosta m�sta informoval radní o p�ipravenosti Národního 
památkového ústavu, územního pracovišt� v Jarom��i-Josefov�, 
jednat s m�stem o zap�j�ení historického obrazu, který zachycuje 
Rokytnici v Orlických horách v polovin� 18. století. Tento uni-
kátní obraz, který byl p�vodn� umíst�n na rokytnickém zámku 
jako majetek rodiny Nostitz-Rieneck, je dnes majetkem státu a 
je znateln� poškozen. Pokud by se poda�ilo získat grant na jeho 
zrestaurování, mohl by být m�stu dlouhodob� zap�j�en a nap�. v 
zasedací síni radnice by se jist� p�kn� vyjímal. Rada m�sta proto 
schválila podání žádosti o výp�j�ku od Národního památkového 
ústavu a stanovení podmínek, za kterých by obraz mohl být m�stu 
vyp�j�en.

ZE ZASTUPITELSTVA M�STA:

� Hlavním bodem mimo�ádného jednání zastupitelstva byla 
p�íprava projektu „Obnova bývalé sýpky pro expozi�ní ú�ely 
Muzea Orlických hor“, jehož partnerem je Královéhradecký kraj, 
a který se uchází o � nan�ní podporu z prost�edk� EU. Zastupi-
telé byli informováni o aktuálním stavu p�ipravenosti projektu a 
schválili podání žádosti o dotaci z Regionálního opera�ního pro-
gramu NUTS II Severovýchod. Zastupitelstvo také souhlasilo se 
spolu� nancováním projektu z rozpo�tu m�sta v letech 2011-2013 
ve výši 7,5% zp�sobilých výdaj� celého projektu. Tyto prost�ed-
ky by pozd�ji m�lo m�sto získat z nájemného, které by za umís-
t�ní expozice v objektu hradil po dobu minimáln� 10 let Králové-
hradecký kraj. P�ed� nancování jednotlivých etap projektu bude 
hrazeno formou úv�ru od pen�žního ústavu. 
� Vzhledem k posunu termínu ukon�ení realizace projektu 
„Obnova Školní ulice“ odsouhlasilo zastupitelstvo uzav�ení do-
datku se Státním zem�d�lským investi�ním fondem, který jako 
nový termín dokon�ení akce stanovuje 31. kv�ten 2010. Akce je 
� nancována z prost�edk� EU prost�ednictvím programu Leader.
� V souvislosti s havarijním stavem elektroinstalace v objektu 
m�stského ú�adu schválili zastupitelé provedení nové elektroin-
stalace a to � rmou Adam Levý, která p�edložila z oslovených � -
rem nejnižší cenovou nabídku. 
� Sousední obce 
í�ky a Bartošovice v Orlických horách, které 
nemají vlastní základní školu, platí m�stu za své žáky dojížd�jící 
do základní školy v Rokytnici každoro�n� neinvesti�ní p�ísp�vek 
na každého žáka. Pro letošní rok jej zastupitelstvo schválilo ve 
výši 6000 K� na jednoho dojížd�jícího žáka.
� Zastupitelstvo m�sta se zabývalo dv�ma žádostmi o prodej 
pozemk� v katastrálním území Nebeská Rybná. Vzhledem k pro-
bíhajícím pozemkovým úpravám v tomto katastru zastupitelstvo 
schválilo pozastavení t�chto prodej� do doby ukon�ení pozem-
kových úprav.

Na základ� podklad� pro RM a ZM zpracoval -mvk-
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� �editel Základní školy v Rokytnici v Orl.h.
Mgr. Zden�k Dušek

 Slavnostní zápis do 1. ro�níku se v Základní škole Rokytni-
ce v Orlických horách konal v úterý 9.2.2010. Mimo složitého 
„papírování“ a zjiš�ování školní zralosti byl pro d�ti p�ipraven 
i zábavný program. Tradi�n� je tímto programem provázelo 
zví�átko, v letošním roce to byla opice. D�ti z p�veckého sboru 
budoucím prv�á�k�m zazpívaly o opicích a sou�asní prv�á�ci 
svým mladším koleg�m zatan�ili. Potom si d�ti prohlédly opi-
cemi vyzdobenou školu a rodi�e se mezitím dozv�d�li n�kolik 
d�ležitých informací o p�íprav� jejich dít�te na vstup do školy.
 K zápisu se dostavilo 33 d�tí, t�icet z Rokytnice a t�i z Bar-
tošovic. Pro osm z nich žádají jejich rodi�e odložení školní 
docházky. Protože k 25 letošním zájemc�m p�ibudou 2 žáci s 
odloženou docházkou z lo�ského roku, m�lo by v p�íštím škol-
ním roce nastoupit do prvního ro�níku 27 žák�.

���editelka Základní školy v P��ín�
Mgr. V�ra Dušková

 V úterý 26. ledna 2010 prob�hl v Základní škole a mate�ské 
škole P��ín slavnostní Zápis d�tí do prvního ro�níku. K zápisu 
p�išlo 11 d�tí, 8 d�v�átek a 3 chlapci. P�edškoláci p�edvedli p�i 
zápisu paní u�itelce, co všechno se ve školce i doma nau�ili 
a jako památku na první chvíle ve škole si odnesli hrní�ek se 
zví�átkem.

� �editelka Základní školy v Orlickém Záho�í
Mgr. Dana Honsová

 Zápis do 1. t�ídy je v Orlickém Záho�í vždy velkou a d�leži-
tou událostí. 10. února 2010 se k zápisu dostavili �ty�i šikovní 
p�edškoláci spole�n� se svými rodi�i. Ti svá dítka fotili, � lmo-
vali a hlavn� jim drželi palce. Na budoucí prv�á�ky se ve škole 
t�šíme již nyní.

Ředitele základních škol v Rokytnici v Orlických 
horách, v Pěčíně a v Orlickém Záhoří

Jak u Vás proběhl zápis do základní školy?
Kolik bude prvňáčků?

 Když zastupitelstvo m�sta v 
kv�tnu lo�ského roku schva-
lovalo dohodu se Státním ze-
m�d�lským fondem o p�ijetí 
dotace ve výši více než 1,1 mil. 
K� z prost�edk� EU na obnovu 
Školní ulice, nikdo netušil, že 
pr�b�h tohoto zdánliv� snadno 
realizovatelného projektu by se 
mohl za�ít komplikovat. Ješt� 
krátce p�ed lo�skými letními 
prázdninami zastupitelé schvá-
lili dodavatele stavby – � rmu 
MADOS MT s.r.o. Lupenice, 
která zvít�zila ve výb�rovém 
�ízení. A také odsouhlasili, že 
m�sto si na p�ed� nancování 
akce vezme úv�r u 	eské spo-
�itelny ve výši 1 150 000 K�, 
protože dota�ní prost�edky do-
stává p�íjemce až po ukon�ení 
celé akce (tedy zaplatit všechno 
musí nejd�íve z vlastních zdro-
j�). A tady nastal první pro-
blém: vzhledem k probíhající 
bankovní a ekonomické krizi 
se schvalování úv�ru ze strany 
banky protahovalo nezvykle o 
dlouhé týdny. Když ani v zá�í 
nebylo z�ejmé, zda banka úv�r 
v�bec poskytne, zasv�cení v�-
d�li, že �íjnový termín dokon-
�ení celé akce není možný. 
Stavební � rma MADOS také 
už avízovala, že pot�ebuje své 
kapacity uplatnit na dalších 
svých stavbách a když se akce 
kone�n� po schválení úv�ru 
rozjela, musela pro ni nasmlou-
vat subdodavatele. A sm�la 
se na projekt nep�estala lepit 

ani nyní. „Z d�vodu nep�ízn� 
po�así v m�síci �íjnu 2009 a 
problém�m s kvalitou prací 
zjišt�ných p�i stavb� chodníku, 
bylo rozhodnuto o posunutí ter-
mínu dokon�ení obnovy Škol-
ní ulice do 31.5.2010. Zm�na 
termínu byla schválena také 
poskytovatelem dotace Státním 
zem�d�lským interven�ním 
fondem“, �íká rokytnický sta-
rosta Petr Hudousek. Chodník 
� rma MADOS od svého sub-
dodavatele t�sn� p�ed zimou 
nakonec p�evzala, ale v jarních 
m�sících je nutné ješt� dokon-
�it terénní úpravy. A v tom je 
další há�ek: po nedokon�eném 
chodníku zatím nemohou jezdit 
stroje zimní údržby, a proto se 
neprohrnuje. Však si nejeden 
rodi� vedoucí d�ti do školy 
posteskl: „No to je v�c. Posta-
ví se nový chodník a my tady 
musíme ve sn�hu kli�kovat s 
d�tmi mezi auty na silnici“. 
Nic naplat, doufejme, že p�íští 
rok se Školní ulice p�edvede v 
nové kráse a všechna p�íko�í 
ob�an�m vynahradí. P�ší bu-
dou mít kone�n� hotový nový 
chodník a ani �idi�i aut by ne-
m�li p�ijít zkrátka. „Od m�síce 
dubna bude provedena lokální 
sanace asfaltové komunikace a 
prob�hne obnova asfaltového 
koberce od k�ižovatky u staré-
ho kostela po odbo�ku do ulice 
K. Polá�ka“, up�es�uje starosta 
Hudousek.

-mvk-

Obnova Školní ulice má zpoždění

� Slavnostní zápis do 1. ro�níku Základní školy v Rokytnici 
v Orlických horách.                                                     Foto: LG

Nádoba na úsporné kompaktní
zářivky a výbojky i v Nebeské Rybné

 Od 8. února 2010 mo-
hou lidé, bydlící v Ne-
beské Rybné, umístit 
své vysloužilé zá�ivky a 
úsporky do nádoby, kte-
rá je umíst�na ve � rm� 
Orlicko a.s. v Nebeské 
Rybné.

 Prosíme, nevkládejte 
do nádoby oby�ejné žá-
rovky.

D�kujeme
ŽP



 To, jak svízelné byly za�átky motorismu v Orlických horách 
v dobách, kdy zimní údržba nebyla samoz�ejmostí jako dnes, do-
kládají dva archivní snímky. 
 Na jednom m�žeme vid�t nelehké cestování ve�ejnou autobuso-
vou dopravou ve 30. letech minulého století, kdy muselo v p�ípad� 
neprohrnuté silnice vypomoci ko�ské sp�ežení. Cestující byli nu-
ceni autobus opustit a poslušn� cupitat p�šky. 
 Druhý snímek zachycuje vojenské vozidlo n�mecké armády 
v období 2. sv�tové války p�i snaze o projetí záv�jí kdesi na silnici 
od Bartošovic k Rokytnici. Snímky pocházejí ze soukromé sbírky 
pana Ivana Michali�ky.

POHLED DO HISTORIE

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Častolovicích pořádá

ve dnech 26.3. – 28.3. 2010 od 9 do 17 hodin
v areálu výstaviště v Častolovicích

VELIKONO�NÍ VÝSTAVUVELIKONO�NÍ VÝSTAVU
Velikonoce svátky jara

více informací na www.e-kuryr.blog.cz

 Zima nám letos op�t ukázala 
svoji sílu a jako každoro�n� nás 
dokázala ob�as p�kn� potrápit. 
Našt�stí snad nedosáhne inten-
zity z února 2006, kdy jsme 
pod hrozbou padajících st�ech 
chodili do práce se sn�hovými 
pluhy a s našimi hasi�i p�iložili 
ruku k dílu i ú�edníci m�sta a 
další dobrovolníci, kte�í v�d�li, 
že když je zle, tak je t�eba po-
moci bez ohledu na �as a pe-
níze. Dodnes na tuto solidaritu 
rád vzpomínám. Na horách si 
prost� musíme pomáhat. Také 
v letošní zim�, která se vyzna-
�uje �ast�jšími silnými v�try a 

vydatným sn�žením, slýchávám 
ob�as ná�ky na kvalitu údržby 
místních i krajských komunika-
cí v našem m�st�. Našt�stí mám 
možnost (a tu máme asi my 
všichni) porovnávat, jak si s p�í-
valy sn�hu poradí jiná, hlavn� 
v�tší m�sta. Mluvím se staros-
ty t�chto m�st a musím �íci, že 
jsou mnohdy zoufalí, protože 
nejsou na podobné zimy zvyk-
lí ani � nan�n� a ani po stránce 
technického vybavení. Denn� je 
bombardují ob�ané telefonáty, 
kde jim vy�ítají mizernou údrž-
bu, neuklizené chodníky, hory 
sn�hu v ulicích, které nikdo 

neodváží. Vždy, když tyto ná�-
ky od koleg� slyším, �íkám si, 
že nás vlastn� potkala pr�m�r-
ná zima, kterou dokážeme jako 
každoro�n� zvládnout, aniž 
bychom vyhlašovali kalamitní 
stav a na rozdíl od velkých m�st 
v nížinách po�ítáme s vyššími 
výdaji na zimní údržbu také 
v našem rozpo�tu. No a když si 
ke všemu uv�domím, že základ-
ní zimní údržbu ve m�st� prová-
díme stabiln� ve t�ech zam�st-
nancích, kte�í mnohdy tráví za 
volanty svých stroj� nep�etržit� 
i více než 12 hodin, dovoluji si 
poznamenat, že se snad nemá-

me za co styd�t a v rámci mož-
ností d�láme možné i nemožné. 
Samoz�ejm�, že se nemusí vždy 
vše povést a ob�as nemusí zim-
ní údržba vypadat dle p�edstav 
nás všech. Za to se samoz�ej-
m� jménem m�sta omlouvám, 
i když je mnohdy otázkou, na 
kolik je ta p�edstava vzhledem 
k okamžitým možnostem m�sta 
reálná. Ale nakonec, jak �íkají 
stará �eská p�ísloví: „Kdo nic 
ned�lá, nic nezkazí a neexistuje 
�lov�k ten, který by se zavd�-
�il lidem všem… „ Takže hoši, 
díky za to, že jste to zvládli. 

Petr Hudousek, starosta

O zimní údržbě a lidech okolo níO zimní údržbě a lidech okolo ní



III. reprezentační ples města Rokytnice v Orl. h.III. reprezentační ples města Rokytnice v Orl. h.

� Orientální tane�nice Pouštní r�že.                                                         Foto: MIKS

 12. února 2010 prob�hl již t�etí reprezenta�ní ples m�sta. 
Podle ohlas� místních i p�espolních ples vyda�ený. Dobrá ka-
pela, p�íjemná atmosféra, báje�né zázemí u bar� i v restauraci. 
Na parketu jako vždy vlažný za�átek, ale pak už veselo. Horské 
myši m�li letos konkurenci orientálních tane�nic a také tane�-
ník� z Domova na St�íbrném vrchu.
 Díky bohaté tombole se poda�ilo shromáždit slušný obnos, 
který byl v�nován ženské �ásti rokytnických hasi�� na dopln�-
ní jejich vybavení.
 Nezbývá než si p�át, aby na nás sponzo�i a ostatní partne�i 
plesu mysleli i za rok, po�adatel�m vydrželo nadšení i nadále a 
další ro�ník byl alespo� tak vyda�ený, jako ten letošní. Všem, 
kte�í pomohli a p�isp�li ke zdaru letošního ro�níku, d�kujeme!
      
    -ingjf-

 Po�adatelé plesu d�kují všem spon-
zor�m za dary do tomboly, dále paní 
Alen� Novákové za kv�tinovou vý-
zdobu, d�tem ze školní družiny p�i 
ZŠ Rokytnice a jejich u�itelkám Lud-
mile Hamá�kové a Lucii Toncrové za 
výzdobu stol�, panu u�iteli Martinu 
Vrkoslavovi za pomoc p�i p�íprav� 
los�, ženskému hasi�skému družstvu 
z Rokytnice a všem, kte�í pomohli p�i 
organizaci plesu.
 V neposlední �ad� pat�í pod�kování 
panu Antonínu Grundovi za zajišt�ní 
veškerého ob�erstvení v pr�b�hu plesu 
a dobrou spolupráci b�hem celé p�í-
pravy.

ZVLÁŠTNÍ
PODĚKOVÁNÍ

M�sto Rokytnice v O.h. d�kuje generálnímu partneru panu Zde�ku 
Doležalovi, partner�m RNDr. Tomáši Kytlíkovi, Ji�ímu Kolláro-
vi a JUDr. Pavlu Švandrlíkovi a všem dalším dárc�m, kte�í svým 
p�ísp�vkem umožnili po�ádání III. reprezenta�ního plesu m�sta: 
Myslivecké sdružení OH Rokytnice v O.h.; Strabag a.s., Praha – 
Smíchov; Orlicko a.s., Nebeská Rybná; VD Sn�žka; MADOS MT, 
s.r.o., Lupenice; 	eské dráhy a.s.; Vodohospodá�ské služby VODA 
CZ; AUDIS BUS s.r.o., Rychnov n.K.; EKOLA 	eské Libchavy; 
CENTEP – p�stitelská pálenice; Peka�ství U Kalous�; SELKA spol. 
s r.o.; Renomia a.s.; Strojírny Rokytnice a.s.; Pivovar Broumov; Or-
lický konzum; M�stské lesy Rokytnice v O.h.; AP SERVIS Janovec 
s.r.o. P��ín; FrostFood a.s.; Stavebniny STAVING Rokytnice v O.h.; 
AUKO spol. s r.o. Rokytnice v O.h.; LESY 	R s.p.; TF SOFT Žam-
berk; 	eská spo�itelna a.s.; VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n.O.; 
Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov n.K.; M�stský podorlický pi-
vovar s.r.o. Rychnov n.K.; Svitr s.r.o.; Technika Rokytnice; Eurore-
gion Glacensis; Tiskárna Uniprint Rychnov n.K.; Krajká�ská škola 
Vamberk; Muzeum �emesel Letohrad; Dárková galerie Žamberk; 
KLAS Neko�; MODE Žamberk – Eva Motlová; RECO spol. s r.o.; 
ZOO Dv�r Králové a.s.; Muzeum Pevnost Hani�ka; Hotel Eduard; 
Penzion Rampušák; Horský hotel Rokytenka; Penzion Severák; 

Restaurace Klub; Lud�k Divíšek – Truhlá�ství; Petr Hudousek; Ji�í 
Mencák – o�ní optik, Žamberk; Helena Berková – Autodíly; Re-
nata Cim� ová – Rehabilitace a fyzioterapie; Brašná�ství Hemrlík, 
Václav Dostál – DOVOS; Zden�k Št�pánek – Autoservis; Libor 
Toncr – Cukrá�ství, Rychnov n.K.; Radka Klementová – Jídelna; 
Radek Do�kalík – Pokrýva�ství; 	SSD; Aleš Zavadil – Truhlá�ství; 
Na�a Mlyná�ová – Elektro; Ji�í Pácha – Farma Pod lípou; Alena 
Nováková – Kv�tiny; Karel Hykyš – 
eznictví;  Potraviny Bohán-
ský; Mgr. Marie Kan�rová – Lékárna; Iva Talavašková – Hra�ky; 
Josef 	ernohous – Drogerie; Ji�í Michl – 	SMSS; MO KDU-	SL 
Rokytnice v O.h.; Okresní kancelá� KDU-	SL Rychnov n.K.; Jan 
Št�tka – Autodílna; Miroslav H�lka – Malí�ské práce; Petr Mami-
�ák – MAMOR; Dana Kalousová – Kade�nictví; František Beneš 
– Textil; Mgr. Jan Morávek; Adam Levý; Jan Blahuta; MUDr. Zita 
Hucková; MUDr. Zde�ka Bo�ková; manželé Hudouskovi; Radek 
Hrdli�ka; Ing. Hana Orgoníková – poslankyn�; JUDr. Miroslav 
Antl – senátor; Jan Hamá�ek – poslanec; Kate�ina Kone�ná – po-
slankyn�; Ing. Jan Fremuth; Thang Nguyen Van; MUDr. Helena 
Podolská; Ing. Zde�ka Horá�ková; Dana Fitzková; Eva Podolská 
– Krej�ovství; Martin Opletal; H a J ARMATURY – Jan Jirout; Ate-
liér Vránokvaky; Dana Veselá – Tra� ka; MUDr. Ludislava Š�astná; 
Gita Šindelá�ová – prodej piva, Helvíkovice; Dagmar Tihelková, 
Žamberk.

POD�KOVÁNÍ SPONZOR�M PLESU



NÁŠ ROZHOVORNÁŠ ROZHOVOR
Rozhovor s Ing. Milanem Rozsívalem, Rozhovor s Ing. Milanem Rozsívalem, 
ředitelem závodu HORKALEN Správy ředitelem závodu HORKALEN Správy 
státních hmotných rezerv se sídlem státních hmotných rezerv se sídlem 

v Bohuslavicích nad Metujív Bohuslavicích nad Metují
 Pane inženýre, mohl byste nám p�iblížit poslání � rmy, kte-
rou zastupujete?

 Od 1. ledna letošního roku mám na starosti dva závody Správy 
státních hmotných rezerv a to v Bohuslavicích a zde v Rokytnici. 
Abych obecn� p�iblížil, tak Správa státních hmotných rezerv je 
úst�edním orgánem státní správy a je to organizace, jejíž náplní 
práce jsou �innosti v oblastech hospodá�ských opat�ení pro krizo-
vé stavy a státních hmotných rezerv. Tím je v podstat� �e�eno vše.

� Ing. Milan Rozsíval – �editel závodu Horlaken Správy státních 
hmotných rezerv.                                            Foto: Alena Mohrová

 Co si pod pojmem hmotné rezervy nebo hospodá�ská opat-
�ení pro krizové stavy p�edstavit?

 Je to všechno, co je pot�eba pro chod státu v p�ípad�, že by 
vznikla n�jaká krizová situace; v sou�asné dob� se jedná o krizo-
vé situace nevále�ného charakteru. V minulosti to bylo pro p�ípad 
p�ímého ohrožení státu. Dneska jde t�eba o krizové stavy vzniklé 
vlivem po�así. Všichni máme na pam�ti rozsáhlé povodn�, kdy se 
Správa podílela svými zásobami, konkrétn� tomu bylo v našem 
p�ípad� tady v Rokytnici s provizorními mostními konstrukcemi, 
které se podle požadavk� jednotlivých kraj� a obcí distribuovaly 
za pomoci armády po republice. Škála materiál� hmotných rezerv 
je nesmírn� pestrá a r�znorodá. M�žeme si pod tím p�edstavit na-
p�íklad zásoby nejr�zn�jších kov�, namátkou uvedu t�eba hliník, 
olovo, m��, cín, feroslitiny, a to je všechno ur�eno pro výrobu 
v p�ípad� n�jakých výpadk� dodávek a tím vzniku možného kri-
zového stavu, kdyby se nedostávalo t�chto surovin. Další kategorií 
jsou zásoby humanitární pomoci. Tam dochází k distribuci p�ikrý-
vek, balené pitné vody, základních zdravotních a hygienických ba-
lí�k�, a podobn� a to jak na území našeho státu nebo do zahrani�í 
a to op�t v souvislosti s n�jakou krizovou situací, u nás již zmín�né 
povodn�, v cizích zemích je to t�eba zem�t�esení. Jednou z nej-
d�ležit�jších �inností Správy je skladování a ochra�ování ropy a 
ropných produkt�. 
eknu-li to lidov�, jde o to, aby republika a její 
hospodá�ství mohlo fungovat p�ibližn� 90 až 100 dn� bez p�ísunu 
zven�í. 

 Co konkrétn� skladujete p�ímo v Rokytnici a jaký je u vás 
po�et zam�stnanc�?

 V sou�asné dob� je závod Rokytnice provozován v útlumovém 
režimu, to je z d�vodu toho, že dochází k šet�ení v oblasti výdaj� 
státních prost�edk�, kam spadáme. Aby však areál neležel úpln� 
ladem, nabízíme komer�ní pronájem sklad� a vybrané nájemné 
odvádíme do státního rozpo�tu. Skladujeme zde nap�íklad potra-
viná�ské zboží a komponenty, autodíly a další zboží. R�znorodý 
materiál mají ve skladech uloženy i další státní organizace: Hasi�-
ský záchranný sbor, Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majet-
kových, Generální �editelství cel. 
 Po�ínaje lety 2004 a 2005 docházelo k postupnému snižování 
po�tu zam�stnanc�. Na konci roku 2008 došlo k dalšímu razant-
nímu snížení. V roce 2009 pracovalo v závod� již jen 7 lidí a od 
letošního února jsou to pouze �ty�i lidé, kte�í zajiš�ují nep�etržité 
st�ežení areálu. Ostatní práce nutné k zabezpe�ení �innosti areálu 
vykonávají zam�stnanci ze závodu v Bohuslavicích. 

 Pokud n�kdo bude mít zájem využít nabídky skladových 
prostor, jakým zp�sobem má postupovat?

 M�že se obrátit p�ímo na mne a vyslovit svoje požadavky. S ža-
datelem sjednáme konkrétní smluvní podmínky nájmu a rozsahu 
skladování.

                                   D�kuji Vám za rozhovor
                                    Alena Mohrová

 V ned�li 24. ledna 2010 v kunvaldské sokolovn� prob�hl již 
tradi�ní D�tský maškarní karneval. Program pro d�ti obohatilo 
vystoupení klient� Domova na St�íbrném vrchu z Rokytnice 
v Orlických horách pod vedením paní Gregušové a klient� Do-
mova pod hradem Žampach s vedením paní Br�nové. Vystou-
pení všechny mile p�ekvapilo a po jeho skon�ení sokolovnou 
zazn�l všem aktér�m zasloužený potlesk. 
 V Kunvald� probíhá s ob�ma Domovy vzájemná spoluprá-
ce již n�kolik let, a to nap�íklad p�i bene� �ních koncertech �i 
rozsv�cování váno�ního stromu. V únoru se spole�n� s námi 
„žampašští“ zú�astnili již po druhé „MASOPUSTU.“ D�ku-
jeme za Vaší spolupráci a už se t�šíme v Kunvald� na další 
setkání a spole�né akce. P�inášíme fotogra� i s naším panem 
starostou Ing. J. Pa�ourem, tak, jak všechny po vystoupení na 
karnevale zachytila paní M. Je�ábková.

M. Celerová
místostarostka v Kunvald�

Rozhovor p�íšt� bude s panem Danielem Janušem
– rokytnickým um�leckým ková�em

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ



dokon�ení ze strany 1
 Z plánovaných osmi zastave-
ní bylo náhle t�ináct. Všude se 
koledovalo, hrálo, tan�ilo a po-
tom samoz�ejm� pilo a baštilo. 
Výborn� p�ipravené pochoutky 
od hospodyn�k, chutná ko�ali�-
ka od hospodá��, smích, poho-
da. To byla kulisa u každého z 
navštívených stavení.
 
 Zázemí pro naši akci jsme 
našli v hotelu Eduard, kde jsme 
se ráno mohli p�evléknout, 
najíst, poskytovat rozhovory 
noviná��m i secvi�ovat maso-
pustní �íkadla. No a ve�er zde 
samoz�ejm� prob�hla maso-
pustní veselice, kterou jsme za-
kon�ili p�lno�ním poh�bením 
basy na znamení za�átku �ty�i-
cetidenního p�stu p�ed Veliko-
nocemi.
 
 Snad jsme tedy navázali na 
staro�eskou tradici v Rokyt-
nici se ctí. A hlavn� – alespo� 
na jeden den jsme probudili 
ten vzácný kousek hravého dí-

t�te v každém z nás. Nezbývá 
tedy, než pod�kovat všem po-
hostinným hospody�kám, Ka-
milu Peškovi a zam�stnanc�m 
hotelu Eduard, DJ Pepíkovi 
Janušovi, rodin� Síbrových za 

neúnavnou p�epravu basy a do-
kumentaci celého masopustu a 
samoz�ejm� úžasným a ukáz-
n�ným maškarám.
(Veškeré informace o rokytnic-
kém masopustu v�etn� fotoga-

lerie najdete na adrese: http://
rokytnickymasopust.webnode.
cz).

Za P�átele masopustu rokyt-
nického Vla	ka Jiroutová.

MASOPUST ZNOVU V ROKYTNICIMASOPUST ZNOVU V ROKYTNICI

 Minulý kalendá�ní rok se uskute�nila pod taktovkou M�stského 
informa�ního a kulturního st�ediska celá �ada kulturních a spole�en-
ských akcí. Za�ali jsme za�átkem února 2. reprezenta�ním plesem 
m�sta, který se tentokrát odehrál p�i sví�kách, nebo� generálním 
partnerem byla místní � rma Svitr s.r.o. Mimo�ádn� dob�e navští-
vené bylo také divadelní p�edstavení „Sn�hová královna“ v podání 
divadelního spolku Ji�í z Pod�brad, uspo�ádané k poct� zesnulého 
váženého spoluob�ana pana Dušana Divíška. V b�eznu zažili naši 
mladí �tená�i Noc s Andersenem v knihovn�. K tradi�ním aktivitám 
pat�ilo p�edvelikono�ní zdobení vají�ek v prostorách Infocentra. 
Pot�etí si mohli ob�ané a návšt�vníci našeho m�sta prohlédnout 
v rámci Mezinárodního dne památek v polovin� dubna jinak uza-
v�ené památky: kostel Nejsv�t�jší Trojice, z jehož lodi bylo možno 
sledovat p�ímý p�enos z nostické hrobky, vystoupat na v�ž farního 
kostela na nám�stí �i absolvovat komentovanou prohlídku zámku 
pod vedením zkušeného odborníka Ing. arch. Svobody. Velkou udá-
lostí byla slavnostní vernisáž výstavy „Po stopách malí�e Jind�icha 
Šimka s vnu�kou Jind�iškou Kühnovou“, která se konala za osobní 
ú�asti paní Kühnové, výstava byla pro ve�ejnost otev�ena v prosto-
rách Domu služeb po celou letní sezónu. Pro d�ti byl uspo�ádán 
maškarní karneval ve spolupráci s rychnovským „Dé�kem“. V rám-
ci dob�e se rozvíjející �esko-polské spolupráce jsme m�li všichni 
dne 20. �ervna  možnost seznámit se s recepty z polské kuchyn�, 
ochutnat tamní speciality ve školní jídeln� a na nám�stí byl uspo�á-
dán malý koncert polských písní. 
 K za�átku prázdnin pat�il již také tradi�ní cyrilometod�jský kon-
cert v kostele sv. Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné v režii Martina 
Strejce a jeho p�átel, tentokrát pod názvem „Koncert T�í grácií“. 
Letní inventura v knihovn� m�la za následek uspo�ádání knižní bur-
zy, kdy zájemci si mohli odkoupit vy�azené knižní tituly. Anenské 

pouti p�edcházel mezinárodní koncert „Tóny bez hranic“ organi-
zovaný každoro�n� v n�kterém z kostel� na Rokytnicku, tentokrát 
um�lci z 	ech, N�mecka a Polska p�edvedli své um�ní v kostele 
Nejsv�t�jší Trojice p�ímo v Rokytnici. Anenská pou� prob�hla ob-
vyklým zp�sobem, mezi lo�ské zajímavosti pat�il nap�íklad gumo-
b�h na nám�stí �i možnost svézt se historickým motorá�kem po 
malebné trati mezi Doudlebami a Rokytnicí.
 Až z Liberce p�icestoval na svatováclavský koncert do Rokytnice 
vyhlášený d�tský p�vecký sbor Severá�ek. 
íjen byl zpest�en za-
jímavou nau�nou p�ednáškou s názvem „Egyptské dobrodružství“ 
a za�átek listopadu pat�il oslav� svátku Halloween v knihovn� za 
ú�asti d�tí ze školní družiny. Listopad po delší dob� pot�šil milov-
níky divadla. Navštívit mohli p�edstavení „Dalskabáty h�íšná ves 
aneb Zapomenutý �ert“. V p�edve�er listopadového státního svátku 
pak zasv�cen� vypráv�l o svých zážitcích z mise v Kosovu vojen-
ský kaplan Vladimír Hudousek ml. 
    Váno�ní atmosféru navozovala nov� instalovaná výstava „
eme-
slníci Orlických hor“, jejíž vernisáž prob�hla prvního prosincového 
dne. Dlouhé zimní ve�ery jsme si mohli zkrátit knížkami z druhé 
lo�ské knižní burzy odstartované 3. prosince. Váno�ní strom se na 
rokytnickém nám�stí rozzá�il 5. prosince a p�ijel i Mikuláš. S ad-
ventem a váno�ními svátky byla spojena �ada akcí: zdobení per-
ní�k� v Infocentru, váno�ní �et�z, zpívání koled na nádvo�í zámku, 
rozdávání betlémského sv�tla a dva váno�ní koncerty.
    Tento vý�et ale zdaleka není úplný, protože �adu dalších akcí 
po�ádaly spolky, sdružení, škola a školka, sdružení SPLAV, farnost i 
n�kte�í jednotlivci. Pod�kování pat�í všem, kdo se snaží a pomáhají 
v tom, aby kultura byla stálou sou�ástí života v Rokytnici.

Mgr. Jan Morávek

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V ROCE 2009



ZIMNÍ RADOVÁNKY

� D�ti z mate�ské školy na návšt�v� v rokytnickém „dinoparku“.                  Foto: Archiv MŠ

� D�ti z rokytnické školky si užívaly zimní radovánky pod Farským kopcem. Foto: Archiv MŠ

 „D�kladn� si oble� svršky, p�jdem zdolat bílé 
vršky,...“. Tak tímto heslem jsme zahájili letošní 
Zimní radovánky. A díky krásné sn�hové 
nadílce jsme si je náramn� užili. Na Far-
ském kopci na d�ti �ekala parádn� p�ipra-
vená tra�, na které zdolávaly nejr�zn�jší 
úkoly. Od závod� jednotlivc�, dvojic, zá-
vody do vrchu, výstup do kopce a válení 
sud� a další sportovní �innosti. Všechny d�ti si 
odnesly dom� na památku medaile za ú�ast a je-

jich mlsný jazý�ek také nep�išel zkrátka.
 Dosti mrazivé po�así, které p�edcházelo, však 

ochudilo velkou �ást d�tí o tento spole�-
ný zážitek. Proto bych cht�la za d�ti i do-
sp�lé pop�át všem našim marod�m brzké 
uzdravení!!!
 	ekáme na vás a t�šíme se u další plá-
nované akce, kterou je KARNEVAL!!!

S pozdravem vaše d�ti�ky :-)

 Mate�ská škola Rokyt-
nice v Orlických horách 
má email, který je ur�en 
pro rodi�e d�tí: materin-
ka-rokytnice@seznam.cz.
Na tento email m�žete za-
sílat p�ípadné dotazy, p�i-
pomínky, nápady, návrhy, 
fotogra� e z akcí, nabídky na 
pomoc p�i akcích, sponzor-
ské dary apod.
 Dále s námi m�žete sdílet 
naše nové webové stránky 
www.ms-rokytnice.webno-
de.cz. Stránky jsou pr�b�ž-
n� upravovány, než dostanou 
kone�nou podobu. O všech 
zm�nách budete v�as infor-
mováni.

D�KUJEME ZA VAŠI
P�ÍZE
!!!

MALÉ UPOZORNĚNÍ !!!

M�stské informa�ní
a kulturní st�edisko
Rokytnice v Orl.h.

srde�n� zve na
P�edvelikono�ní

odpoledne se zdobe-
ním kraslic

ve �tvrtek 1. dubna 2010 
v 16 hodin v prostorách 
informa�ního st�ediska
Vejdunky nebo uva�ená 
vejce vezm�te s sebou, 

materiál na zdobení
bude zajišt�n.

M�stské informa�ní a 
kulturní st�edisko v Rokyt-
nici v Orl.h. ve spolupráci 
s Dé�kem Rychnov n.Kn. 

po�ádá

D�TSKÝ MAŠKARNÍ 
KARNEVAL

V sobotu 20. b�ezna 2010 
od 14 hodin v Klubu v Ro-
kytnici v Orlických horách



� Prostory Mate�ského centra Rampušá�ek.           Foto: LG

 Rampušá�ek se narodil 22.3.2006 v Rokytnici a kdo by nev�-
d�l, o koho jde – Rampušá�ek je název mate�ského centra, které 
v Rokytnici funguje již �tvrtým rokem. Pro ty, kdo by snad stále 
nev�d�li, o� se jedná – mate�ské centrum je místo, kde se scházejí 
maminky na mate�ské dovolené, d�ti zde nacházejí p�irozené spo-
le�enství vrstevník� a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnos-
ti. První mate�ské centrum bylo založeno v roce 1992. Od té doby 
jich je v 	R na t�i sta. Mate�ská centra jsou založena na principu 
rodinné svépomoci, poskytují otev�enost všem generacím, nabízí 
vým�nu zkušeností a pomáhají nalézt nové p�átele. Rokytnické 
mate�ské centrum zahájilo svoji �innost za podpory m�sta nejprve 
v prostorách Domu s pe�ovatelskou službou (bývalé jesle), poté 
se p�esunulo do školky, kde sídlí i nyní. V sou�asné dob� má naše 
sdružení osm stálých �len�, kte�í navšt�vují mate�ské centrum 
spole�n� s dalšími p�íležitostnými návšt�vníky. Je škoda, že t�chto 
návšt�vník� není více – d�tí (od miminek po školkový v�k) by zde 
bylo dost (kolem 70!) a vstupné do centra je také spíše symbolic-
ké (10 K� za návšt�vu!) Provozní doba centra je každou st�edu 
od 15 do 19 hodin. K pravidelným aktivitám centra pat�í krom� 
volné herny i d�tská burza, rekreace maminek a d�tí v Budislavi �i 
Mikuláš pro nejmenší (bez �ert�). V budoucnu bychom našim ná-
všt�vník�m rádi nabídli mimo jiné nap�. i „aerobic pro nejmenší“. 
Takže – pokud jste na mate�ské �i rodi�ovské dovolené a chcete si 
vym�nit zkušenosti s ostatními maminkami nebo si pohrát s dít�-
tem jinde než doma v obýváku, poznat nové p�átele – „P
IJTE 
POBEJT..“

Další informace o mate�ském centru Rampušá�ek najdete na 
adrese www.mc-rampusacek.cz.

Text a foto Lucie Grunclová

Ve dnech 14. – 16. 4. 2010 po�ádá MC Rampušá�ek
v Rokytnici v Orlických horách

Burzu d�tského zboží „jaro-léto“ 
ve Splavu (bývalá knihovna – nad tra� kou Kuncovi).

Více se dozvíte v�as na letácích
ve m�st� �i na našich
webových stránkách.

RAMPUŠÁČKOVI JSOU ČTYŘI ROKY

Ob�anské sdružení Za horami, 517 64  Orlické Záho�í 18
I�O: 27056163
ve spolupráci se

Sdružením SPLAV, o.s. Skuhrov n.B.
a Místní ak�ní skupinou Vyhlídka o.s. Zám�l

po�ádají  v rámci realizace projektu
�. 09/006/41200/002/000287

JAK NA TO
v sobotu 20.3.2010  

v Bartošovicích v Orl.h. �p. 15 (Chrán�né dílny KOPE�EK) 
vzd�lávací seminá�:

NETRADI�NÍ �EMESLA A POSTUPY VHODNÉ
PRO PODNIKÁNÍ NA VENKOV�

8.00 – 17.00 hodin
Svoji ú�ast potvr	te vždy týden p�ed konáním seminá�e

na adresu: sdruzeni@oszahorami.eu
nebo na tel.: 737 012 205  - J. Matyášová

Seminá� v�etn� workshopu zdarma!
Bližší informace o programu najdete na:  www.oszahorami.eu

PLÁNOVANÉ AKCE V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ

USKUTEČNĚNÉ AKCE V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ

Dětský maškarní karneval
 V sobotu 27. února 2010 se v Orlickém Záho�í konal  tradi�ní 
D�tský maškarní karneval, který po�ádala ZŠ a MŠ v  Orlickém 
Záho�í. Sout�že a bohatá tombola zp�íjemnily celé odpoledne. 
D�kujeme všem po�adatel�m i sponzor�m, kte�í se na této akci 
podíleli.                                                 Text a foto Jana Matyášová



ZEPTALI JSME SEZEPTALI JSME SE

Pana Karla Čestického, vedoucího cestmistrov-
ství ze Správy a údržby silnic v Rokytnici

v Orlických horách

Pane �estický, jste vedoucím cestmistrovství rokytnické
pobo�ky Správy a údržby silnic. Co tahle funkce obnáší? 

 Když se k této Vaší první otázce vyjád�ím úpln� jednoduchým 
zp�sobem tak �eknu, že zast�ešování pokud možno hladkého �i co 
nejhladšího chodu cestmistrovství p�i letní i zimní údržb� silnic i 
p�i dalších �innostech, které s touto údržbou velice úzce souvisí, a 
m�žeme �íci, že jsou takovými jejími podp�rnými programy. Pokud 
bychom se o této funkci rozhovo�ili z trochu širšího úhlu pohledu, je 
t�eba uvést, že její rozsah se alespo� mn� jeví dosti širokým, by� na 
ur�itých níže uvedených záležitostech spolupracujeme s mistrem.  
S nástupem nového vedení spole�nosti došlo k n�kterým restriktiv-
ním opat�ením v oblasti personální, �ímž se našemu cestmistrov-
ství do zna�né míry omezila spolupráce s inspektorem silni�ní sít�, 
který se staral o zjiš�ování závad na komunikacích pouze v pé�i 
rokytnického cestmistrovství. Proto, když to �eknu hodn� laickým 
zp�sobem, si nyní musíme práce najít, stanovit, a pochopiteln� také 
naplánovat (zde hraje zna�nou roli otázka po�así), musíme si zajistit 
vstupní materiály a komponenty, je t�eba mít neustále pln� funk�ní 
veškerou techniku a mechanizaci (nez�ídka se staráme o zajišt�ní 
náhradních díl�, p�íslušenství �i dodavatelských oprav). 
 Staráme se o plánování a provád�ní technických a emisních 
prohlídek. S provád�nými pracemi souvisí také pom�rn� podrob-
ná evidence jak v otázce �innosti pracovník�, tak v otázce �innosti 
samotné techniky. Tu provádí mistr ve spolupráci se skladovou refe-
rentkou, která také vede p�íru�ní sklad. Práce samotného vedoucího 
cestmistra je v sou�asné dob� hodn� administrativního charakteru. 
Spole�nost je totiž od roku 2008 držitelem certi� kátu „	SN EN 
ISO 9001:2001“ ke zpráv�, údržb� a oprav� pozemních komunikací 
v�etn� jejich sou�ástí a p�íslušenství a ud�lení tohoto certi� kátu ob-
sahuje nep�eberné množství administrativních povinností. Je nutné 
také plánovat školení, uplat�ovat požadavky na jejich zajišt�ní a vy-
hodnocovat je, plánovat a zajiš�ovat zdravotní prohlídky a odborná 
zdravotní vyšet�ení pracovník� (vyšet�ení vibrací a sluchu v návaz-
nosti na evidenci prací v riziku). Musím se starat o agendu BOZP a 
PO, o které jen trochu zasv�cení lidé v�dí, že není možné s ní být ni-
kdy hotov v takové mí�e, že by nedošlo k nalezení závad kontrolním 
orgánem. Je t�eba �ešit otázky spojené s odpadovým hospodá�stvím 
a zajiš�ovat veškeré revize, kterých není v�bec málo.

Kolik pracuje ve Správ� a údržb� silnic v Rokytnici
p�es zimu zam�stnanc�? 

 P�es zimu pracuje na našem cestmistrovství 22 pracovník� za-
�azených na funkci �idi� – silni�á�, 19 pracovník� je kmenových, 
3 pracovníci jsou brigádníky na dobu ZÚS v dob� od 01.11.2009 
do 31.03.2010. K tomu p�ipo�t�me VC, mistra a skladnici, takže 
dosp�jeme k �íslu 25 pracovník� celkem.

Je to velice náro�ná práce. Máte dostatek
kvali� kovaných �idi��?

O náro�nosti práce bych hovo�il zejména ve spojení se zimní údrž-
bou silnic, kdy konkrétn� zde v horských oblastech jsou podmínky 
pro �idi�e mnohdy opravdu ne obtížné, ale velice obtížné. Všichni 
�idi�i jsou pochopiteln� držiteli profesních pr�kaz�, zú�ast�ují se 
každoro�ního p�edepsaného školení v autoškole, a všichni také ab-
solvovali neurologické a dopravn� psychologické vyšet�ení. A by� 
kvalitativn� nemohu všechny za�adit do stejné roviny, jsem s nimi 
p�esto spokojen.

Letošní zima je podle statistik jednou z nejtužších.
Jak tuto situaci zvládáte?

 Co se tý�e tuhosti zimy, máte nejspíše pravdu, ta letošní nám p�i-
pravila množství zapeklitých situací, a ruku v ruce s nimi složitých 
problém�. Necht�jte na m�, ale prosím, abych se vyjad�oval k tomu, 
jak celou situaci zvládáme. Naší snahou je pochopiteln� mít zajiš-
t�nu sjízdnost vozovek v maximální možné mí�e. Sama ale víte, že 
n�kdy se to kv�li zejména kritickým pov�trnostním podmínkách ne-
da�í tak, jak bychom si p�áli a jak by bylo pot�ebné. Hodnocení naší 
práce ve vztahu k ZÚS bych rád p�enechal kompetentním institu-
cím, jako jsou POLICIE 	R, HZS, záchranná služba, obecní ú�ady 
�i samotným ob�an�m, žijícím v regionu Orlických hor.

V r�zných místech po republice bojují s nedostatkem posypo-
vých materiál�. Jak to vypadá tady? Budou sta�it zásoby?

Co se tý�e posypových materiál� je t�eba uvést, že používáme jed-
nak inertní posyp (písek frakce „0-4“ �i dr� frakce „2-4“), jednak 
s�l. Co se tý�e inertního posypu, prozatím jsme s jeho zásobou ne-
m�li zásadní problémy. Co se tý�e chemického posypu, myslím, že i 
v tomto p�ípad� nebudou potíže, by� v jednom, asi týdenním období 
bylo jeho používání omezeno pouze na silnice I. t�ídy, okruh� naše-
ho cestmistrovství se to ale bytostným zp�sobem nedotklo.

Za odpov�di pod�kovala Zuzana Sob�slavová

JAK TO VIDÍM JÁ
 Tak vážení a milí mí �lov�-
�í p�átelé, jsem tady po m�síci 
op�t já, váš Ben a pokusím se, 
tak jako pokaždé, zamyslet nad 
d�ním v našem m�ste�ku.
 Minule jsem se zamýšlel nad 
obrovskou sn�hovou nadílkou 
a nad problémy, které nám do 
našeho bytí p�inesla. Dnes bych 
se cht�l zmínit o v�ci, která 
s tímto zimním fenoménem 
úzce souvisí. Tím je hlavn� dis-
ciplinovanost motorizovaných 
návšt�vník� našeho m�ste�ka. 
Ano, mám na mysli nediscipli-
nované parkování ve všech jeho 
�ástech, hlavn� na nám�stí. Jist� 
všichni víte, že je naše nám�stí 
zónou se zákazem stání. To zna-
mená, že autí�ka všech návšt�v-
ník� nám�stí mohou stát jen na 
místech k tomuto ú�elu vyhra-
zených. Jaká je však praxe? Ze 
svého okna mám jako na dlani 
situaci, kdy se stojí, jak se komu 
zlíbí, nejen na vozovkách, ale i 
na chodnících. Dokonce jsem 
jeden den vid�l stát autí�ko na 
chodníku pod okny policie. 
i-
di�i tohoto auta bylo dokonce 
zat�žko i zhasnout motor. 
 Jak z této situace ven? M�j 

psí instinkt mi radí, že by sta�ilo 
nedisciplinované lidi bez milos-
ti stíhat. 
 Dále bych se cht�l zmínit o 
akci, která se v našem m�ste�ku 
konala p�ekvapiv�, ale o to více 
byla p�sobivá. Tou bylo spuš-
t�ní masopustního veselí. Ze 
svého okna jsem pozoroval, jak 
se po�adatelé s tímto d�ním po-
pasovali. D�lo se tak s grácií a 
bylo na první pohled patrné, jak 
se lidé baví a jsem toho dojmu, 
že zde byl položen základ k dal-
ší tradi�ní akci. Za to je podle 
m� na míst� vyslovit všem po-
�adatel�m veliký dík.
 Tak to je vše, co jsem m�l na 
svém psím srdí�ku. P�íští po-
hled z mého okna bude již na 
ja�e a tudíž snad i veselejší.
                                            Váš Ben                                                        
                                                       zm

P�íšt� se zeptáme pana Vojt�cha Špinlera - starosty obce
Orlické Záho�í na aktuální d�ní v obci.



 Únava, podrážd�nost, vy�erpání… Že Vás také poslední dobou 
pronásledují? Máte zimy plné zuby? T�šíte se na jarní sluní�ko? 
Co ud�lat, abychom zvít�zili nad jarní únavou?
 Hlavní p�í�inou jarní únavy je dle odborník� nedostatek p�iro-
zeného sv�tla a tepla. Lidé jsou citliví zejména na sv�tlo a pokud 
trvá zima p�íliš dlouho, mohou se u citliv�jších jedinc� objevit 
deprese.
 Jak již bylo �e�eno v posledním „okénku“, zvýšená konzumace 
vitamín� je i v tomto p�ípad� na míst�. Každému jist� ud�lá dob�e 
i pohyb na �erstvém vzduchu �i zm�na režimu. 
 	astou p�í�inou únavy �i bolesti hlavy je také nedostate�ný pit-
ný režim. V závislosti na Vaší aktivit� proto nezapomínejte pít 
alespo� 2 – 3 litry denn�. Ano, i v zim�!
 Jak tedy p�edejít jarní únav�?
 Správná životospráva – dostatek pohybu, strava bohatá na 
všechny základní složky v�etn� vitamín� a minerál�, hodn� kva-
litního spánku a dobrá nálada. Toto vše by m�lo vyhnat z Vašeho 
t�la každý náznak jakékoli únavy.

 Na záv�r op�t slovo odborníka – jarní únava nepostihla jen 
Vás, v�tšina lidí, d�ti nevyjímaje, jarní únavu poci�uje. Jak se 
s ní dokážeme vyrovnat, záleží na individualit� �lov�ka. Pokud 
tento stav však trvá delší dobu a Vy se s ním sami nedokážete 
poprat, neváhejte a vyhledejte léka�e. M�že se jednat nap�. o za�í-
nající vážné onemocn�ní, p�ípadn� chronický únavový syndrom.
P�ejeme Vám hodn� sluní�ka a pokud ješt� nebude za oknem, tak 
alespo� v duši.

LG

OKÉNKO ZDRAVÍOKÉNKO ZDRAVÍ
JAK NA JARNÍ ÚNAVU

KOŘENÍ A BYLINKYKOŘENÍ A BYLINKY
RECEPTY - RADY - ZKUŠENOSTI

ŠVÉDSKÉ KAPKY
 Tyto kapky se staly v druhé 
polovin� minulého století uni-
verzálním bylinkovým elixí-
rem, který sloužil na všechny 
nemoci a používal se vnit�n� 
i zevn�. Byly a jsou b�žn� 
k dostání v lékárnách. Jejich 
p�vodcem je švédský léka� 
Samst, který žil na p�elomu 
17. - 18. století. Podstata ú�in-
ku není ani v p�esném složení, 
ale v široce p�sobícím ú�inku 
mnoha ho�kých bylin. Recept 
na p�ípravu není vždy stejný, u 
n�kterých autor� jsou v jejich 
skladb� v�tší rozdíly. Obvyk-
le se uvádí toto složení: po 
10 gramech – pískavice, aloe, 
kafr, rebarbora, druh pely�ku, 
po 5 gramech – myrha, pupava 
a 2 gramy – šafránu. V dalších 
receptech se p�idává i ho�ec, 
pýr, oman, jable�ník a další.
 Vybrala jsem pro vás �ást 
bod� ze „starého rukopisu“, 
kde je jasn� vid�t velkou a 
obdivuhodnou lé�ivou moc 
této bylinné sm�si. Je mož-
né oprávn�n� �íci, že švédské 
bylinky pomáhají p�i všech 
chorobách, p�inejmenším po-
slouží za základ lé�ení.
- Když se k nim �ast�ji p�i-
�ichne a š�upne, navlh�ují se 
jimi obratle hlavy. Na hlavu se 

p�iloží navlh�ený ru�ník, tak 
zahání bolest a závra�, posilují 
pam�� a mozek.
- P�i bolesti zub� se dá do 
trochy vody polévková lžíce 
kapek, tekutina se chvíli drží 
v ústech nebo se tampónem 
namo�eným v ní navlh�uje 
bolavý zub. Bolest se ztratí a 
hnisání p�estane.
- Máme-li žalude�ní k�e�e, 
je t�eba p�i záchvatu užít po-
lévkovou lžíci kapek.
- Stejn� tak pomáhají i p�i 
bolestech žlu�níku. Užíváme 
denn� ráno a ve�er polévko-
vou lžíci, na noc obklady z ka-
pek a bolesti brzy pominou.
- P�i bolestech uší a hu�ení 
v uších se navlh�í chomá�ek 
vaty a vsune do ucha. 
- Má-li n�kdo hore�ku, je-
li rozpálený, t�ese se zimou a 
je celkem zesláblý, a� se mu 
podá polévková lžíce kapek.
- Vylé�í bez komplikací 
všechny rány, a� �ezné nebo 
bodné, jestliže se �ast�ji na-
vlh�ují. Je t�eba namo�it had-
�ík a p�iložit jej na ránu. Za 
krátký �as kapky odejmou 
bolest, nep�ipustí ani zápal ani 
hnisání. 
- Vylé�í všechny spáleniny, 
a� je zp�sobil ohe�, v�elá voda 

nebo sádlo, jestliže se rány stá-
le navlh�ují.
- Odstraní revmatické bo-
lesti kon�etin, když se kapky 
užívají ráno a ve�er a p�itom 
se na bolavá místa p�ikládají 
navlh�ené ru�níky. 
- Vyhojí omrzlé ruce a nohy, 
kapkami navlh�ené ru�níky je 
t�eba p�ikládat co nej�ast�ji, 
zvlášt� v noci. 
- Opilec hned vyst�ízliví, 
když vypije dv� polévkové 
lžíce kapek.
- Kdo nemá dobrý spánek, 
a� kapky užívá p�ed spaním. 
P�i nespavosti z nervozity se 
navlh�í ru�ník z�ed�nými kap-
kami a p�iloží se na srdce. 
- Kdo denn� užívá tyto kap-
ky ráno a ve�er, ten nepot�ebu-
je žádné jiné léky, nebo� posi-
lují celé t�lo, ob�erstvují nervy 
a krev, odstra�ují t�esení rukou 
i nohou. T�lo z�stane pružné, 
tvá� mladistvá a p�kná. 

 Švédské kapky je nutné 
užívat z�ed�né bylinným �a-
jem nebo vodou. 
 Z vlastní zkušenosti mohu 
doporu�it obdobu švédských 
kapek – recept upravený na 
domácí pom�ry.

ELIXÍR
 P�ipravíme si v�tší vhod-
nou nádobu – n�kolika litro-
vou sklenici nebo demižon a 
�istý alkohol (alespo� 60%, 

používám ovocnou pálenku). 
B�hem bylinkové sezony od 
jara do podzimu sbírám lé�ivé 
bylinky, které ihned �erstvé 
nadrobno natrhám nebo nakrá-
jím, sypu do nádoby a zalívám 
alkoholem, aby byly dob�e 
pono�eny, ob�as prot�esu. Vý-
b�r bylinek p�izp�sobuji svým 
pot�ebám, nejlahodn�jší se 
sm�s ho�kých. To je i princip 
švédských kapek, nebo� tato 
chu� je pro náš organismus 
nejužite�n�jší. Z procházek 
do p�írody to bude nap�íklad 
pampeliška, kop�iva, pelyn�k, 
dobromysl, t�ezalka, �epík, 
zem�žlu�. Z p�stovaných na 
zahrad� m�sí�ek, šalv�j, yzop, 
�imbaba a další. S postupným 
p�idáváním bylin – p�iléváme i 
alkohol. Po sezon� obsah sce-
díme, vyma�káme, necháme 
usadit a stáhneme hadi�kou 
do tmavých lahví. Dostane-
me výborný univerzální lék 
k vnit�nímu i vn�jšímu použití. 
Užíváme 2-3krát denn� lži�ku 
v trošce vody nebo bylinného 
�aje na �išt�ní krve, zlepše-
ní trávení, zvýšení imunity a 
posílení celého organismu. 
Zevn� nám poslouží na kožní 
nemoci, rány, po z�ed�ní vo-
dou ke kloktání a na obklady.
 Lži�ku denn� ráno na-
la�no m�žeme užívat až do 
budoucí sezony jako první 
dobrý skutek pro své zdraví 
po probuzení.

AlMa



K�ÍŽOVKA O CENY
Žamberská pahorkatinaŽamberská pahorkatina

9.díl
Dominantním bodem na katastru P��ína je kopec

…. (576 m n. m.).

PÍSMENNÁ RÁ�KOVKA S �ET�ZOVOU VAZBOU 
VPISOVANÝCH VÝRAZ� (poslední písmeno je zárove 

po�áte�ním dalšího výrazu)

Zleva doprava: A: Nižší šlechtický titul, lasicovitá šelma. B: Pr�-
tokový oh�íva� vody, turecké m�sto. C: Dravec, hábit, n�m. šlech-
tický p�ídomek. D: Pátý útvar prvohor, pen�žní poukázka, vchod 
do doup�te. E: Um�lec pracující s hlínou, korejské mužské jméno. 
F: N�m. tele, neobut, osamoceno. G: Název t�l. jednoty, Laponec. 
H: Americký plaz, krátký kabát.
Zprava doleva: A: D�evina (slov.), neorganizovaný odtok deš�. 
vod, Seve�an, otrok. B: Staré vzt. zájmeno, Evin druh, oblak. C: 
Fáze M�síce, slov. �eka, vysoký kopec, 100 m2. D: Nemocni�ní 
odd�lení, osobní zájmeno, velikán, korýš. E: Jméno rockera Vol-
ka, �ím. 999, jeden z evangelist�. F: N�m. babi�ka, býv. obchodní 
domy, mrak. G: Vraník, ital. cestovatel (Marco), zkosení. H: Ruská 
�eka, p�ibližn�, žen. jméno.
Pom�cky: Kalb, Adana, Oma

Stanislav Lank

Sbor dobrovolných hasičů v Pěčíně
srdečně zve na

HASIČSKÝHASIČSKÝ
PLESPLES

v sobotu 13. března 2010 od 20 hodin v sobotu 13. března 2010 od 20 hodin 
v sále U Rykrů v Pěčíněv sále U Rykrů v Pěčíně

 Zn�ní tajenky zašlete 
poštou, emailem nebo ode-
vzdejte v zalepené obálce 
v M�stském informa�ním 
a kulturním st�edisku 
v Rokytnici v Orlických 

horách do 20. b�ezna 2010. Všechny správné odpov�di bu-
dou slosovány. Vylosovaný výherce získá 100,- K�. Nezapo-
mete uvést svoje jméno, p�íjmení a adresu.

Knihovna v Rokytnici
ZAJÍMAVÉ NOVINKY NA B�EZEN 2010

PRO DOSPĚLÉ:

Detektivky:
Odražená střela: Brown, S.
Muž v hnědém obleku: 
Christie, A.
Lež má ženské nohy: Ribei-
rová, N.
Smrt pedofi la: Cardinal, A.
Je to vražda, milý Watsone!
Pinč baskervillský: Moravco-
vá, J.
Ostatní beletrie:
Adamův pád: Brown, S.
České typy a jiné eseje: Jed-
lička, J.
S hlavou v písku: Kubátová, 
T.
Jak chutná vášeň: Marlowe, 
E.
Utajené polibky: Nachtma-
nová, P.
Třikrát bílá mohyla: Fílová, 
H.
Vrátil jsem se v pořádku a 
včas: Bohata, J.
Manžel je také člověk: Franc-
ková, Z.
Když se ženy domluví: Fuch-
sová, I.
Poezie:
Nejhorší láska, která ne-
zlomí: Kainar, J.
Naučná literatura:
Dianetika – moderní věda 
o duševním zdraví: Hub-

bard, L. R.
Lidové tradice
Intimní historie od antiky 
po baroko
Tajemství smrti Jošta Lu-
cemburského

PRO MLÁDEŽ:

Blázniví donkichoti: Bře-
zinová, I.
Vítěz bere vše: Francková, 
Z.
Z koně se padá zvysoka: 
Horník, L.
Hon na kluky: Řeháčko-
vá, V.

PRO DĚTI:

Bořek stavitel – Knížka na 
rok 2009
Dračí srdce – Hrozba le-
dového bojovníka: Brezi-
na, T.
Naučná literatura:
365 nápadů pro kutily na 
každý den
Ostatní beletrie:
Bibiana píská na prsty
Pohádky z celého světa
Škola čarodějů – průvodce 
magickým světem Harryho 
Pottera: Kronzek, A. Z.
Pověsti tajemných míst: 
Dvořáčková, V.

 Zaujaly vás novinky v knihovn�? Nebo je váš vkus úpln� 
jiný? T�eba máme n�co i pro vás. Zaevidovat se m�žete kdyko-
liv v pr�b�hu roku, knihovna je otev�ena každé úterý a �tvrtek 
od 13 do 18 hodin. Dobrou zprávou jist� je, že na rozdíl od 
cen jiných služeb, které se stále šplhají sm�rem vzh�ru, naše 
poplatky se drží p�i zemi. Dosp�lí zaplatí za rok 100, d�ti 50 a 
d�chodci 70 K�. 
 Pokud jste pravidelnými �tená�i Kv�t�, Vlasty nebo t�eba 
Praktické ženy, stojí vás nákup t�chto �asopis� nemalé � nan�ní 
prost�edky. V knihovn� si je v rámci ro�ního �tená�ského po-
platku m�žete pravideln� p�j�ovat. Krom� již zmín�ných titul� 
odebíráme i 100+1, Bydlení, Zahrádká� a D�m a zahradu, pro 
d�ti pak ABC, Bravo a Bravo Girl. 

KoP

 Ve dnech  29.3. a 31.3. 2010 v �asech 9.00 - 12.00 a 13.00 - 
17.00 hodin budou na M�stském ú�adu v Rokytnici v Orlických 
horách v p�ízemí p�ijímat pracovníci Finan�ního ú�adu Rychnov 
nad Kn�žnou da�ová p�iznání k dani z p�íjm� za rok 2009.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ MŮŽETE
ODEVZDAT I V ROKYTNICI



PLACENÁ INZERCE

Trafika Dana VeseláTrafika Dana Veselá
náměstí Rokytnice v O.h.

� dobíjení telefonů přes terminál 
� kurzové sázení
� sazka, sportka ON-LINE 
� denní tisk �  upomínkové předměty 
� drogerie

OTEVÍRACÍ DOBA:OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek  6 - 17 hod.
sobota  7 - 12 hod.
neděle  8 - 12 hod.

Všechny zveme
 k nákupu!

ŽALUZIE KRČMÁŘ
� 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
� Zimní slevy
    www.zaluziecz.cz
    e-mail: clona@tyhan.cz

Firma: 465 612 077
Mobil: 602 412 012
Privat: 465 612 602

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

TRAFIKA PETR KUNCTRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICEROKYTNICE

� velký výb�r DVD za 49,-
� papírnictví
� drogerie

� d�tské jednorázové pleny
� stá�ený alkohol

� velký výb�r krmení pro zví�ata
dle vašeho p�ání

NABÍZÍME:

JÍDELNA Radka KlementováJÍDELNA Radka Klementová
Rokytnice v Orlických horách

Nabízí:Nabízí:
OB�DY 55,-  bez polévky 50,-OB�DY 55,-  bez polévky 50,-
OSLAVYOSLAVY
HOSTINYHOSTINY

Na objednávku:Na objednávku:
houskové knedlíkyhouskové knedlíky
bramborové knedlíky + špalí�kybramborové knedlíky + špalí�ky
buchty, buchti�kybuchty, buchti�ky
dorty, roládydorty, rolády

Pe�ovatelská služba 
M�sta Rokytnice v Orlických horách

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

��p�i zajišt�ní stravy a chodu domácnosti
��p�i osobní hygien�
��p�i zvládání b�žných úkon� o svoji osobu
��p�i zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím
��p�i uplat�ování práv, p�i obstarávání osobních záležitostí

PROVOZNÍ DOBA – pracovní dny
Pond�lí – pátek   6.30 – 15.00 hodin

e-mail: pecovatelska.sluzba@mu.rokytnice.cz, 
dasa.lavrencikova@mu.rokytnice.cz

tel.: 491 616 996

Levné ubytování
v Rokytnici

v Orlických horách

�� pro turisty
a rodiny s d�tmi 

�� možnost i dlouhodo-
bého ubytování

telefon:
494 595 326,

                  736 752 200
e-mail:

info-service@rokytnice.cz

Letošní Anenská pouť v Rokytnici v Orlických horách
se bude konat v termínu

23. – 25. července 2010.



� TJ Sokol Rokytnice v Orlických horách – vít�z Turnaje Rokytnic 1975. 
Zleva stojí: Háva (trenér), Aliger, Kánský Václav, Lu�ák, Vlasák, Novák Josef, Novák Jan, Števko, Jirout, Žížala, vlajkonoši „Pišta – Zubatý“. 
Dole zleva: Toncr, Cit, Rücker Miroslav, Št�pánek, Pet�ík, Charvát Václav, Hanuš, Štajner, Ruman. 

Šedesát let kopané v Rokytnici
v Orlických horách - DÍL TŘETÍ

Léta sedmdesátá:
 V tomto desetiletí dochází 
kone�n� ke stabilizaci výkon-
nosti rokytnických fotbalist�, 
ve m�st� se hraje stabiln� nej-
vyšší okresní sout�ž, n�kolikrát 
je jen kr��ek k postupu do sou-
t�ží krajských. Zvlášt� rok 1978 
se stává velice smolným nebo� 
k postupu sta�í pouze jediný 
bod. Bohužel není dáno a tak 
toto desetiletí kon�í sestupem 
do t�etí t�ídy okresu, by� jen na 
jednu sezonu. Dochází také na 
založení mládežnických druž-
stev, které se po mnoho dalších 
let stanou nep�ebernou základ-
nou mnoha generací hrá��, ne-
odmysliteln� spjatých s historií 

rokytnické kopané.
 Do tohoto desetiletí spadá 
jedna p�elomová událost v his-
torii tohoto sportu ve m�st�. V 
roce 1972 totiž redaktor tehdej-
šího 	eskoslovenského sportu 
jistý pan P�ibys sezval do svého 
rodišt� Rokytnice nad Vlá�í fot-
balové kluby ze všech Rokytnic 
v republice a založil tak tradici 
každoro�ního setkávání, které 
se stalo neodmyslitelnou akcí 
v život� rokytnického fotbalu. 
V tomto desetiletí se da�í ten-
to turnaj dvakrát vyhrát a sice 
v roce 1975 a 1980. V ro�nících 
1977 a 1978 se ú�astní turnaje 
také Rokytnice z Polska. V ro�-
níku 1978 dokonce turnaj po�á-

dá až v daleké Jaroslawi. Zde se 
však odehraje skandál s �ízením 
zápas� rozhod�ími, který kon�í 
„dohodou“ mezi Rokytnicemi 
v Orlických horách a nad Ro-
kytnou. Po skandálním pr�b�hu 
druhého polo�asu mezi t�mito 
celky trofej získává druhý jme-
novaný a to je také konec ú�asti 
polských p�átel v turnaji. Turnaj 
p�ežil vše, co mu stálo v ces-
t� a s úsp�chem se hraje až do 
dnešních dní. Tato tradice nemá 
v historii amatérského sportu 
obdoby.
 I v tomto desetiletí se zde 
pohybuje mnoho lidí, kte�í jsou 
s historií fotbalu ve m�st� ne-
odmysliteln�. A� jsou to funk-

cioná�i jako tehdejší p�edseda 
MNV pan Václav Br�na nebo 
pánové Milan Háva, Milan 
Kalát, František Žížala, Josef 
Dostálek nebo Béla Ferenc. Z 
hrá�� pak Jan a Josef Nováko-
vé, Josef a Miroslav Rückero-
vé, Ivo Toncr, Jan Vlasák, Bo�a 
Lu�ák, Václav Kánský, Anto-
nínové Jirout a Pet�ík a mnoho 
dalších, kte�í se v tomto období 
na výsledcích  rokytnické ko-
pané podílí. Na konci této éry 
p�ichází do d�ní další neodmys-
litelná osobnost a sice JUDr. 
Jaroslav Homolka. S tímto jmé-
nem je spjato d�ní na mnoho 
dalších let. O tom však až p�íšt�.                                              

zm

5.3.2010 MINI FILMOVÝ KLUB
 Budeme promítat � lmy s ekologickou tématikou, p�evzaté 
z Mezinárodního � lmového festivalu o životním prost�edí. 
 Od 9.00 hod. pro p�edškolní d�ti a MŠ, od 18.00 hod. pro 
širokou ve�ejnost

13.3.2010 EXKURZE
DO �EZBÁ�SKÉ DÍLNY                         

 Pojedeme se podívat do �ezbá�ské dílny Jana Rázka do Ja-
vornice. Sejdeme se p�ed domem SPLAV ve 12.00 hod a p�-
jdeme na autobusové nádraží, odkud odjedeme do Javornice. 
Dom� se vrátíme v 15.56 hod. autobusem.

19.3.2010 CESTOPISNÁ P�EDNÁŠKA
O ALJAŠCE

 Cestopisná p�ednáška s videoprojekcí s cestovatelem Marti-
nem Fojtíkem. Za�átek p�ednášky bude od 18.00 hod.

28.3.2010 NED�LNÍ BARVENÍ KRASLIC
 P�i barvení kraslic budeme používat r�zné techniky. Za�átek 
sobotní dílny bude ve 14.00 hod.

T�ŠÍME SE NA VÁS
Dotazy na tel: 604 277 417

e-mail: sdruzenisplav@seznam.cz

PROGRAM NA BŘEZEN
SDRUŽENÍ SPLAV VÁS SRDEČNĚ ZVE



� Dva �lenové sboru by se m�li zú�astnit sout�že T.F.A. 
v Ústí nad Orlicí na Adrlov� Chlumu. Jedná se o vytrvalostní a 
silový závod hasi�� (pozn. T.F.A. - Toughest Fire� ghters Alive, 
což v p�ekladu znamená nejsiln�jší hasi� p�ežije). Jde o indi-
viduální sout�ž profesionálních a dobrovolných hasi��, která 
probíhá v kompletní zásahové výstroji i s dýchacím p�ístrojem 
a jehož poslední �ástí je výstup na dvanáctipatrovou v�ž.
    Foto: Petr Buchal

� Nácvik vyproš�ování s hydraulickým za�ízením.
Foto: Petr Buchal

Zachrán�ná chalupa, otev�ené byty a vyproš�ování vozidel

 V období od 19.10.2009 do 22.2.2010 vyjížd�li rokytni�tí ha-
si�i celkem k 7 událostem. Jednalo se o dopravní nehodu, požár a 
5 technických zásah�. Dvakrát jednotka provád�la na žádost ote-
v�ení bytu.

 Ve st�edu 4.11.2009 vyjížd�la rokytnická jednotka na výzvu 
opera�ního st�ediska HZS do Orlického Záho�í k otev�ení bytu. 
Uvnit� se nacházela starší osoba a jelikož delší dobu neotevíra-
la, m�li sousedé podez�ení, že se jí n�co stalo. Po otev�ení bytu 
byla starší osoba nalezena p�i v�domí. Po prvotním vyšet�ení ZZS 
Rychnov n.Kn., která již byla p�ed p�íjezdem jednotky na míst�, 
byla žena ve spolupráci se zdravotníky vynesena z bytu do sa-
nitky. Poté byl byt zajišt�n proti vniknutí jiné osoby. Na míst� 
jednotka spolupracovala s Policií 	R a ZZS RK.

 V ned�li 27.12.2009 vyjeli hasi�i k požáru chalupy do 
í�ek 
v Orl.h. Po p�íjezdu na místo a provedeném pr�zkumu bylo zjiš-
t�no, že ho�í mezistropní prostory a prostory mezi novými sádro-
kartonovými st�nami a p�vodními st�nami. Požár se rozší�il od 
komína p�es zazd�né trámy. Po lokalizaci požáru bylo provedeno 
rozebrání sádrokartonových konstrukcí a hašení malým množ-
stvím vody, aby nedošlo ke zni�ení ostatních prostor od vody. 
Zásah komplikoval hustý kou� v horní místnosti a byl provád�n 
v dýchacích p�ístrojích. V�asným zásahem byl požár likvidován 
krátce po p�íjezdu hasi�� a nedošlo k dalšímu rozší�ení. Úsp�šnost 
zásahu byla „korunována“ n�kolik dní pozd�ji, kdy majitelé cha-
lupy osobn� p�ijeli do Rokytnice pod�kovat hasi��m za profesio-
nální p�ístup a p�edali jim malý dárek v podob� dobré tekutiny. Na 
míst� krom� rokytnických hasi�� zasahovali i profesionální hasi�i 
z Rychnova n.Kn. a p�ítomna zde byla i Policie 	R.

 O dva dny pozd�ji, v úterý 29.12.2009 byli hasi�i povolá-
ni k dopravní nehod� osobního vozidla FORD Focus na silnici 
v obci 
í�ky v Orl.h. sm�rem na Zdobnici. Po p�íjezdu na mís-
to události se vozidlo nacházelo mimo komunikaci na st�eše. Na 

míst� již byl �len Horské služby 
í�ky v Orl.h. Ve spolupráci byla 
jedna zran�ná osoba vyprošt�na z vozidla a byla jí poskytnuta 
p�edléka�ská pomoc. Druhá osoba byla zran�na lehce. Ve vozidle 
se nacházelo 5 osob. Po p�íjezdu ZZS Rychnov n.Kn. byly zran�-
né osoby p�edány léka�i. Dívka byla transportována do nemocnice 
v Rychnov�, druhá osoba byla vyšet�ena na míst� a propušt�na. 
Jednotka provedla odpojení akumulátoru a zabezpe�ení vozidla 
proti požáru a úniku provozních kapalin. Po vyšet�ení nehody Po-
licií 	R bylo vozidlo pomocí navijáku vyprošt�no a oto�eno zp�t 
na kola. Na míst� jednotka spolupracovala s Horskou službou, 
HZS, ZZS a Policií 	R.

 V úterý 19.1.2010 jednotka vyjížd�la k prvnímu zásahu tohoto 
roku. Jednalo se o vyprošt�ní nákladního vozidla spole�nosti Eko-
la Libchavy MERCEDES AXOR, který na kluzké vozovce dostal 
smyk a sjel pravou zadní �ástí do p�íkopu a �áste�n� znemož�oval 
pr�jezd ostatních vozidel na silnici sm�rem z Rokytnice na Seve-
rák. Ve spolupráci s p. Ji�ím Páchou, traktorem JOHN DEER a ha-
si�skou PRAGOU bylo vozidlo vyprošt�no zp�t na komunikaci. 
Na míst� dále jednotka spolupracovala s Policií 	R.

 V sobotu 30.1.2010 provedla jednotka na žádost majitelky 
bytu na sídlišti U Nádraží v Rokytnici otev�ení bytu v panelovém 
dom�. Na míst� bylo zjišt�no, že se dv� osoby nacházejí na balko-
n�, p�i�emž vstupní balkonové dve�e byly zabouchnuty, stejn� tak 
jako hlavní dve�e do bytu.

 Ve st�edu 3.2.2010  pak hasi�i provedli v P��ín� vyprošt�ní 
uvíznutého kamionu, který blokoval silnici sm�rem na Rokytnici. 
Nákladní souprava zde uvízla v �erstv� napadaném sn�hu.

 A aby toho vyproš�ování nebylo málo, tak ve �tvrtek 11.2.2010 
jednotka vyjela na výzvu opera�ního st�ediska HZS k vyprošt�ní 
osobního vozidla ze záv�je v �ásti Panské Pole. Zásah zde kom-
plikoval velmi silný vítr a nafoukaný sníh. Na míst� asistovala i 
Policie 	R.

text: Petr Buchal, foto: archiv SDH

 Zástupce velitele rokytnických hasi�� Petr Buchal pro vás 
p�ipravil statistiku JSDH Rokytnice v Orlických horách, kde 
jsou zaznamenány celkové po�ty zásah�, požár�, doprav-
ních nehod, technických zásah� a planých poplach� v letech 
2006 - 2009. Zajímavé údaje najdete v našem E-kurýru na:          
www.e-kuryr.blog.cz.

ZÁSAHY ROKYTNICKÝCH HASI��
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Výroční schůze rokytnických hasičů
 V sobotu 30. ledna 2010 se v rokytnickém hotelu Eduard usku-
te�nila výro�ní valná hromada Sboru dobrovolných hasi�� Ro-
kytnice v Orl.h. Mezi zú�astn�nými �leny sboru byli p�ítomni i 
zástupci m�sta, starosta Petr Hudousek a radní Mgr. Jan Morávek. 
Dále se zú�astnili zástupci z Hasi�ského záchranného sboru Rych-
nov n.Kn., zástupce �editele územního odboru Ing. Martin Král a 
také zástupce velitele sm�ny Bc. Michal Kalous.
 Na programu bylo �tení výro�ních zpráv starosty sboru, velite-
le jednotky, pokladní, revizní komise a vedoucích mládeže, volba 
�len� do výboru SDH, návrh na �innost sboru v letošním roce a 
p�ijetí nového �lena. Starosta m�sta pod�koval �len�m SDH za 
�innost a informoval p�ítomné o pr�b�hu projektu p�eshrani�ní 
spolupráce v rámci Euroregionu Glacensis, jehož sou�ástí je i vý-
stavba nové hasi�ské zbrojnice. Zástupci z HZS Rychnov n.Kn. 
pak zd�raznili d�ležitost spolupráce rokytnických hasi�� s profe-
sionálními a pod�kovali za profesionalitu a nasazení u zásah� a u 
spole�ných cvi�ení. B�hem sch�ze sou�asn� probíhala projekce 
fotek a statistických prezentací ze zásah� a �innosti sboru a na zá-
v�r se promítaly nové � lmy. Sbor odhlasoval p�ijetí nového �lena, 
kterým je M. Hájek.
 Více o výro�ní sch�zi hasi�� na www.e-kuryr.blog.cz

text: Petr Buchal, foto: SDH Rokytnice

 V odborné literatu�e týkající 
se hygienických norem ve ško-
lách se do�teme, že jedním z 
jejích prvních propagátor� v bý-
valém Rakousku-Uhersku byl 
jistý Dr. August Netolitzky. Od-
borníci se dodnes ve svých pra-
cích tohoto slovutného jména 
dovolávají. Málokdo však ví, že 
tento muž pocházel z Rokytnice 
v Orlických horách a jeho život 
byl s tímto m�stem úzce spjat.
 August Netolitzky se narodil 
v Rokytnici dne 8. srpna 1845 v 
n�mecké rodin� Antona a Mag-
daleny Netolitzky, majitel� v�tr-
ného mlýna a hospody Na Špici. 
O dva roky pozd�ji se manže-
l�m narodila ješt� dcera Julie. 
Anton vystudoval medicínu v 
Praze. Promoval v roce 1870. 
V roce 1871 se oženil s Hedwig 
von Stein. Její otec Friedrich 
rytí� von Stein byl uznávaným 
odborníkem v oboru zoologie, 
matka Emma roz. Couard po-
cházela ze staré francouzské 
hugenotské rodiny. August a 
Hedwig m�li spolu sedm d�tí. 
V letech 1870-1880 p�sobil Au-
gust jako m�stský léka� a �editel 
nemocnice v �eském Cvikov�. 
Poté se stává krajským léka�em 
v 	áslavi, zárove� má vlastní 
léka�skou praxi, která se postup-
n� stává zna�n� vyhlášenou.    V 

roce 1885 p�esídluje do Chebu 
op�t jako krajský léka�, kde má 
na starosti mimo jiné láze�ská 
místa Františkovy Lázn�, Ma-
riánské Lázn� a Karlovy Vary. 
Také zde otev�el svoji praxi 
s velmi dobrými výsledky. V 
roce 1892 se st�huje do Vídn�, 
kde na ministerstvu vnitra zís-
kává pozici ve zdravotnickém 
odd�lení. V letech 1897-1898 
je vládním radou a zemským 
zdravotním radou ve Slezsku 
se sídlem v Opav�. V roce 1898 
byl vyznamenán �ádem „rytí� 
železné koruny“ a jmenován 
zemským zdravotním referen-
tem Dolních Rakous se sídlem 
ve Vídni. Následn� povýšil 
do funkce guberniálního rady, 
mimo to p�sobil jako �editel 
u�ilišt� pro porodní asistentky a 
byl p�edsedajícím u léka�ských 
a farmaceutických zkoušek. V 
roce 1910 je mu prop�j�en ti-
tul dvorního rady a odchází do 
d�chodu. V témže roce umírá 
jeho sestra Julie, po které z�-
stává prázdný d�m v Rokytnici. 
August se spolu se svou ženou 
Hedwig st�huje zp�t do rodného 
kraje, aby zde v pokoji strávil 
zasloužený odpo�inek.

(pokra�ování p�íšt�)
Mgr. Jan Morávek

PROPAGÁTOR ŠKOLNÍ HYGIENY
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